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ÚVOD

Milí čtenáři,

toto číslo časopisu si zaslouží přívlastek zelené. Témata, která vám 
představujeme v aktuálním čísle Reality Mapei se úzce dotýkají výrobků 
stavební chemie z tzv. zelené řady, ale i „zelených“ výrobků, které hrdě 
označujeme logem Green Innovation.
Již dnes je zřejmé, že rekonstrukce a obnovy staveb spolu se stavbami dopravní 
infrastruktury budou v nejbližším období udávat tempo našemu stavebnictví. 
Proto považujeme za důležité seznámit vás s našimi speciálními výrobky pro 
stavebnictví ze zelené řady, které jsou v tomto segmentu klíčové. Ve stále tvrdší 
konkurenci se budeme i nadále prosazovat nejen kvalitními materiály, ale 
i svými bohatými technickými zkušenostmi z úspěšných realizací.
V poslední době nás úpřímně těší sílící tlak veřejnosti i investorů na kvalitu 
a ekologickou nezávadnost stavebních materiálů. Mapei nabízí v oblasti 
zelených technologií mnoho řešení. Již dlouhá desetiletí se technologický 
výzkum a vývoj v našich laboratořích zaměřuje na inovaci výrobků se 
záměrem snižovat negativní dopad na životní prostředí. Výsledkem této 
snahy jsou ekologicky přijatelné výrobky s logem Green Innovation, které byly 
vyvinuty v souladu s novými evropskými normami a úpravami platnými pro 
oblast životního prostředí. Více se o nich dočtete na následujících stránkách.
Zelená vlna není módním výstřelkem, kterému jsme s nadšením podlehli. 
Zelená vlna je odpovědí na snahu společensky odpovědných firem, mezi které 
Mapei nesporně patří, o ohleduplný přístup k naší planetě.

Příjemné čtení zelené Reality Mapei přeje
Ing. Zdeněk Runštuk

Milí čitatelia,

funkcia generálneho manažéra slovenskej pobočky Mapei mi neumožňuje 
tráviť s vami toľko času ako donedávna – vy ako naši obchodní partneri 
sa teraz obraciate na mojich kolegov. Napriek tomu ma teší, že sme na 
seba nezabudli. Som rád, že sa aj naďalej dozvedám o vašich pracovných 
i súkromných úspechoch. Som hrdý, keď počujem chválu na kvalitu technickej 
podpory nášho tímu. So záujmom si vypočujem aj pripomienky k mojej práci 
či k práci mojich kolegov.
V spoločnosti Mapei nepatrím medzi nováčikov. Už pred nástupom do novej 
funkcie som chod spoločnosti dôverne poznal. Zasadnúť za stôl a prebrať 
zodpovednosť po rokoch, ktoré som strávil ako obchodník v teréne, však 
pre mňa bolo životnou výzvou. Od začiatku som bol odhodlaný plniť úlohy 
vyplývajúce z mojej novej funkcie tak ,ako som si predsavzal na začiatku. 
Uvedomujem si, že to nebude jednoduché. Cítim však podporu, vďaka ktorej 
môžeme dokázať, že Mapei je dynamická firma, pripravená presadiť sa aj 
v čase útlmu stavebnej produkcie. Náš úspech stojí na spoľahlivej značke 
Mapei, odborných skúsenostiach tímu mojich kolegov a v neposlednom rade 
na vašej dôvere.
Neľahké obdobie v slovenskom stavebníctve nám ukazuje, aké je všetko 
pominuteľné. Prišiel však nový rok. Skúsme ho začať s optimizmom.

Viac pohody v novom roku želá
Ing. Miroslav Jaška
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INOVACE ROKU V OBKLADAČSKÉM OBORU 2008

MApEfLEx pU45 – pRUžNá SíLA!

ZELENá úSpORáM
Mapei se zapojil do programu Zelená úsporám

Představitelé společnosti Mapei, která je známá svým ekologickým cítěním, s nadšením uvítali spuštění dotační-
ho programu Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám. Hlavním cílem programu je zvyšování energe-
tických úspor při rekonstrukci nebo nové výstavbě rodinných a nepanelových bytových domů. Program Zelená 
úsporám umožňuje českým domácnostem získat dotaci na zateplení rodinných domů, využívání obnovitelných 
zdrojů energie na vytápění nebo na nový dům minimálně v nízkoenergetickém standardu. „Těší nás, že jsme se 
i v České republice dočkali dotačního programu, který zpřístupnil energetické úspory široké skupině obyvatel 
včetně těch, kteří dosud o zateplování z ekonomických důvodů neuvažovali,“ říká Ing. Zdeněk Runštuk, generál-
ní ředitel společnosti Mapei.

Společnost Mapei se vzhledem k širokému sortimentu výrobků, které přispívají ke snižování celkové energetické 
bilance budovy, zapojila do programu Zelená úsporám i aktivně. V současnosti lze v jejím portfoliu nalézt techno-
logii subvencovanou z programu Zelená úsporám. Jde o kontaktní zateplovací systém Mapetherm P (s polysty-
renem) a Mapetherm M (s minerální vlnou). O tomto kompletním systémovém řešení vnějšího zateplení objektu 
s použitím materiálů od společnosti Mapei se více dočtete již v tomto čísle Reality Mapei.

Technologie Mapetherm bola zaregistrována mezi výrobky a technologie, jež splňují legislativní požadavky a technické parametry garantující 
jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Dotace se totiž vztahují pouze na aplikace výrobků s prokazatelným vlivem na ochranu životní-
ho prostředí, které jsou zaregistrovány v seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám. „Zařazením kontaktního zateplovacího sys-
tému Mapetherm do programu jsme opět dokázali, že patříme mezi špičkové výrobce kvalitních stavebních materiálů, které přinášejí energetic-
ké úspory,“ dodává Z. Runštuk.

MAPEI, spol. s r.o. uvádí na trh nové praktické balení pružného polyuretanového těsnicího tmelu a lepidla Mapeflex PU45. Dodává se ve třech 
barvách – černé, šedé a bílé, v kartuši o obsahu 310 ml, aplikuje se vytlačovací pistolí na silikony. Neobsahuje rozpouštědla, nenarušuje podklad, 
je bez zápachu, je určený k lepení skla, kovu, lakovaného kovu, betonu, přírodního kamene, cihlářských výrobků, plastů i dřeva. Je vhodný i na 
mírně vlhké podklady.

Mapeflex PU45 nahrazuje a doplňuje mechanické kotvení, tradiční silikony a křehká lepidla. Vyrovnává napětí a deformace v dilatacích a v jed-
nom kroku lepí i těsní. Tmel je po vytvrzení přetíratelný a trvale pružný, je vhodný zejména pro utěsnění dilatačních spár v podlahách, těsnění 
spojů, trhlin a otvorů v interiéru, exteriéru i pod vodní hladinou.

Mapeflex PU45 je jednoduchý, praktický a bezpečný při každém způsobu použití, výrobek je určen pro všechny stavební profesionály, jako jsou 
zedníci, tesaři, obkladači, elektrikáři, malíři pokojů, sádrokartonáři, topenáři, kováři, izolatéři, klempíři nebo sklenáři.

V rámci Obkladačského miniveletrhu, který se konal 5. března 2009 v Mělní-
ku, hlasovali návštěvníci z řad obkladačů a koupelnových studií o titul INOVA-
CE ROKU V OBKLADAČSKÉM OBORU 2008. Anketa o inovaci, která obkladačům 
usnadnila, zrychlila nebo zjednodušila jejich práci, se uskutečnila již podruhé. Do 
hlasování bylo přihlášeno celkem deset inovací.

Široké obkladačské veřejnosti byl mezi jinými představen i MAPETEX systém, jed-
na z nejvýraznějších inovací společnosti MAPEI roku 2008. Ve velmi silné kon-
kurenci společností vyrábějících produkty stavební chemie obstál tento zce-
la odstranitelný systém pro montáž obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního 
kamene na jedničku. S nejvyšším počtem hlasů z řad odborné veřejnosti se stal 
MAPETEX systém celkovým vítězem ankety.

Na druhém a třetím místě se umístila značka RAKO s mikromozaikou TETRIS 
a sérií obkladů a dlažby BOTANICA. Další ročník hlasovací ankety Inovace roku se 
uskuteční na začátku roku 2010.

Bližší infomace o MAPETEX systému naleznete na www.mapei.cz.

MAPEI – hlavní partner 
Cechu obkladačů

Roman Pommer, předseda Cechu obkladačů ČR, předává ocenění za 
1. místo v anketě Inovace roku 2008 Petru Děrešovi z MAPEI

UDálOsti



MILáNO 2009

TUNELY 2009

SANáCIE 2009
Semináre a školenia pre našich obchodných partnerov pokračova-
li aj počas nadchádzajúcej jari. Začiatkom marca sme pripravili Školenie 
Sanácie 2009, ktorého hostiteľom a zároveň školiteľom bol produktový 
manažér pre sanáciu železobetónových konštrukcií spoločnosti Mapei 
SK Ing. Stanislav Hošek. Školenie sa uskutočnilo v rekreačno-športovom 
areáli Športcentra EKOMA, ktoré sa nachádza v krásnom a ničím neruše-
nom prostredí Sekierskej doliny, len 4 km od centra mesta Zvolen.

Ranná káva, ktorá nasledovala hneď po privítaní, prebudila zmysly a s pre-
zentáciou sa mohlo začať. Pozvaní klienti, medzi ktorými boli predo-
všetkým investori a realizátori stavieb, sa veľa dozvedeli o výrobkoch ako 
Monofinish, Mapegrout Tixotropný, Mapecoat I24, Planicrete, Plastimul 
1K a Plastimul 2K Plus a ďalších predvedením ich použitia priamo v praxi. 
Ukážky boli zamerané napríklad na vyrovnanie podkladu, systém hydro-
izolácie alebo šitie trhlín.

Ani tento raz nezostalo iba pri prezentovaní a prijímaní vedomostí. Po 
prívale informácií si mohli účastníci oddýchnuť vo wellness časti Šport-

centra. Večerný program bol opäť akčnejší a napínavejší – turnaj v bowlingu trval do neskorých večerných hodín a zabavil sa každý, hoci 
pomyselné stupienky pre víťazov boli iba tri.

Spoločnosť Mapei je medzi svojimi obchodnými partnermi známa nie-
len ako popredný svetový výrobca produktov stavebnej chémie, ale aj ako 
spoločnosť, ktorá kladie dôraz na vzdelávacie aktivity. Už začiatok roka 
2009 sa niesol v tomto duchu. Koncom januára sme pre našich súčasných, 
ale aj budúcich obchodných partnerov pripravili Školenie Tunely 2009, 
ktoré sa uskutočnilo v príjemnom prostredí Bešeňovej.

Pozvaným investorom a realizátorom stavebných spoločností predná-
šali o technológiách pre podzemné konštrukcie a prísadách do betónu 
manažéri spoločnosti Mapei. Z Rakúska k nám zavítal manažér UTT Mapei 
(Underground Technology Team) pre strednú Európu V. Reinstadler, z Čes-
kej republiky manažér UTT Mapei Ing.Zdeněk Křeček a svojou prezentá-
ciou prispel aj hostiteľ za spoločnosť Mapei produktový manažér pre prí-
sady do betónu pre SR Ing. Mário Klimek. Účastníci sa dozvedeli napríklad 
o technológii razenia tunelu pomocou raziaceho štítu, ktorá sa použila pri 
razení tunela Bôrik, ale tiež o technológii striekaného betónu alebo refe-
renciách spoločnosti MAPEI na Slovensku aj v zahraničí. Aby sme našich 
partnerov nevyčerpali iba prísunom množstva informácií, v popoludňaj-
ších a večerných hodinách sme im dopriali adrenalínový zážitok vo forme jazdy na pretekárskych motokárach a večer oddych pri ochutnávke 
vín, ktorou sprevádzal profesionálny someliér.

Podujatie, ktorému nechýbali zaujímavé a praktické informácie, ale ani akcia a zábava, sa uskutoční opäť v januári 2010. Už teraz sa naň tešíme!

Už po druhýkrát počas svojho pôsobenia na Slovensku pozvala 
spoločnosť Mapei svojich verných zákazníkov do sídla materskej 
spoločnosti v Miláne. V priebehu dvoch dní bol pre hostí pripra-
vený zaujímavý program, ktorým ich sprevádzali manažéri spo-
ločnosti Mapei SK, s.r.o. Ing. Miroslav Jaška a Ing. Stanislav Hošek 
a tiež manažér pre strednú Európu spoločnosti Mapei S.p.A. Fabio 
Fenech.

Plní očakávaní odleteli dvadsiati pozvaní klienti spolu so zamest-
nancami Mapei SK, s.r.o. do Milána už deň pred plánovaným 
programom. Dni plné užitočných informácií na nich ešte len 
čakali. Mapei vždy kládla dôraz na výskum, a preto bol prvý deň 
exkurzie venovaný návšteve výskumných laboratórií spoločnos-
ti v Miláne a popoludní návšteve výrobného závodu v Medig-
lii. Po spoločnej večeri si všetci ešte stihli pozrieť centrum Milá-
na, druhého najväčšieho mesta v Taliansku známeho aj mnohými 
umeleckými pamiatkami.

Druhý deň bol venovaný praktickým ukážkam spojeným s komentárom produktového manažéra S. Hošeka v Auditóriu v centrále Mapei S.p.A. 
Keďže pozvanými klientmi boli predovšetkým dodávatelia a majitelia kúpeľňových štúdií či stavebnín, praktické ukážky boli zamerané predo-
všetkým na žltý rad produktov Mapei ako napríklad Kerapoxy Design, Mapeglitter, Planicrete, Topcem Pronto, Mapelastic, Mapegum WPS, či 
minuloročná novinka Keraflex Easy a niekoľko ďalších.

Aj tento rok sa naši obchodní partneri vrátili zo semináru a zároveň návštevy sídla spoločnosti plní dojmov a verme, že utvrdení v tom, že voľ-
ba spoločnosti Mapei ako obchodného partnera bola tou správnou a nespochybniteľnou.
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„Přijatelné eko výrobky současnosti, které slouží k pokládání 
dlaždic a jiných podlahových krytin“ příspěvek Giorgio Squinzi 
na Mezinárodní tiskové konferenci Cersaie 
(Mezinárodní veletrh keramiky a sanity v Itálii).

Zelené technOlOgie

Mezinárodní tisková konference, na níž 
se zúčastnilo přibližně dvě stě padesát 
novinářů a hostů pocházejících z pěti 
kontinentů, uzavřela první den jednání 
mezinárodního veletrhu keramiky a sani-
ty CERSAIE.
Giorgio Squinzi, jediný jednatel společ-
nosti Mapei, načrtl ve svém rozsáhlém 
a tematicky členěném příspěvku základ-
ní linie aktivit, jimiž se společnost Mapei 
rozhodla v budoucnu ubírat. Zaměřil se 
zejména na šetrnost produktů k životní-
mu prostředí. Společnost Mapei neustá-
le klade důraz na ekologii svých výrobků, 
díky čemuž patří mezi lídry nejen v oblas-
ti její působnosti, ale i v oblasti naléhavé 
problematiky životního prostředí.
Pan Giorgio Squinzi na začátku svého 
příspěvku podtrhl důležitost přijatelné-
ho rozvoje a partnerství ve světě ital-
ského keramického průmyslu. „Velká 
část našeho celkového růstu se spojuje 
se světem keramiky. Specializace, inter-
nacionalizace a obrovské úsilí v oblasti 
výzkumu a vývoje představují základní 
principy, které se staly zdrojem inspirace 
v naší podnikatelské činnosti.“
Následně se pan Squinzi ve svém příspěv-
ku plně zaměřil na problematiku tzv. zele-
né produkce, která stojí v centru pozor-
nosti společnosti Mapei. „Naše práce je 
zaměřena zejména na výrobu a vývoj tako-
vých výrobků, které stále více odpovída-
jí novým italským a evropským normám 
a úpravám platným pro oblast životního 
prostředí. Důkazem toho je i naše přihlá-
šení do programu LEED (Leadership in 
Energy and Enviromental Design), který 
se soustřeďuje na ochranu a udržování 
zdraví a životního prostředí. Jeho cílem je 
šetřit vodními a ostatními energetickými 
zdroji, sledovat jejich efektivnost a kvali-
tu v rámci daného prostředí.“
Pan Squinzi dále zdůraznil, že až 70 % 
investic společnosti (80 milionů eur) je 
vyčleněno na výzkum a vývoj v oblasti 
realizace výrobků a technologií, které jsou 
čím dál tím více kompatibilní s prostře-
dím, v němž se nacházejí. Jejich uvede-

ním na trh dochází k celkovému snižování 
negativních účinků na životní prostředí.
To, že stále více produktů nese označení 
„zelený výrobek“, svědčí o tom, že Mapei 
je symbolem environmentálního přístupu 
přijatelného pro životní prostředí. „Pokud 
lidé (nebo podniky) začnou spotřebovávat 
méně energie a začnou méně plýtvat,“ pro-
hlásil Squinzi, „bude prostředí této planety 
déle zdravější a energetické a materiálové 
zdroje vydrží i pro budoucí generace.“
Následně uvedl několik čísel. Na celém 
světě stavby zkonzumují okolo 17 % spo-
třeby čisté vody, 25 % lesů, vytvoří 33 % 
emisí CO2 a spotřebují 40 % materiálů 
a energií. 
Tyto statistiky pocházející ze zdrojů 
USGBC (U.S. Green Building Council) 
vysvětlují, proč je sektor stavebnictví 
povinen participovat na ochraně životní-
ho prostředí.
Z výzkumů, které za poslední roky pro-
vedla organizace USGBC, vyplynuly výho-

dy podporující přímou ekonomickou 
zainteresovanost investorů a vlastníků na 
realizaci tzv. zelených projektů.
Zjevné výhody tzv. zelených staveb 
potvrzují i následující čísla. Zaznamena-
li jsme 8 – 9 % snížení operativních nákla-
dů, 7,5 % nárůst hodnoty nemovitos-
tí, 6,6 % zkvalitnění návratnosti investic. 
Navíc zelené stavby přinášejí 3,5 % nárůst 
vlastností, které pozitivně ovlivňují zlep-
šování kvality vzduchu, 3 % nárůst ceny 
pronájmu, který je spojen s nárůstem 
poptávky po stále kvalitnějším prostředí, 
za které jsou lidé ochotni platit více. 
Squinzi dále potvrdil aktivity společnosti 
Mapei v rámci zelených staveb, které bude 
realizovat prostřednictvím svých podniků 
a závodů, výrobních procesů i prostřed-
nictvím samotných produktů. Společnost 
Mapei vyrábí mnoho ekologicky přijatel-
ných výrobků podle hodnotícího systé-
mu LEED, do něhož Mapei náleží již od 
roku 2001.
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Příklady projekčních prvků, které přispívají k dosažení bodů v rámci certifikace LEED.
I jednotlivé materiály přispívají k realizaci projektů certifikovaných LEED.

zelená plocha 
zrealizovaná ve vrchní 

části budovy
okna přivádějící 

přirozené světlo, což 
je efektivní zejména ve 
vztahu k energetickým 

otázkám

vytápění, ventilace 
a klimatizace

omítka Mapei 
bez obsahu prchavých 

organických látek – 
odpovídá ekologickým 

požadavkům

toalety vybavené sanitárním 
zařízením, které umožňuje 

efektivně využívat vodu

parkovací místa pro kola 
− podpora alternativního 

způsobu dopravy, který šetří 
pohonné látky

zařízení na využívání 
a recyklaci vody

zahradní architektura 
v interiéru za účelem 

zlepšení kvality ovzduší

Podle EPA (Environmental Protection 
Agency) zkonzumuje budova 
certifikovaná ve smyslu lEED ročně 
průměrně o 32 % méně elektrické 
energie v porovnání s tradičními typy 
staveb.

Costruire in verde
MAPEI è LEED: La nostra politica “verde”

La tecnologia, l’impegno di lunga data 
di Mapei per l’ambiente coinvolge le 
nostre strutture, i prodotti e i processi: 
dalla riduzione dei rifi uti, al massimo 
utilizzo di materiali riciclati. Inoltre, le 
attività di R&S sono focalizzate sul-
la formulazione di prodotti e sistemi 
eco-sostenibili che prevedono l’eli-
minazione di solventi e di sostanze 
inquinanti. 
Mapei è fi era di sviluppare soluzioni 
innovative rispettose dell’ambiente e 
di proporre più di 110 prodotti che ri-
spettano le norme previste dal LEED, 
offrendo la più ampia gamma di 
prodotti del settore non dannosi per 
l’ambiente. 
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Le 12 prove concrete 
della natura verde di Mapei
La storia di un impegno
A partire dagli anni ‘80, Mapei ha introdotto sul mercato mondiale una linea di adesivi e altri prodotti 
per edilizia a base acqua e a bassissimo contenuto di solventi (VOC) che sono stati sviluppati inizialmente 
nei suoi Laboratori di Ricerca e Sviluppo in Canada e poi prodotti in tutti gli stabilimenti del Gruppo.

Tecnologia BioBlock®

Questa tecnologia innovativa Mapei sviluppata nei suoi laboratori di R&S è stata applicata alla 
formulazione di alcuni prodotti come adesivi, fugature e fi niture murali perché impediscano la formazione 
dei microorganismi responsabili delle muffe.

Tecnologia Dust Free
I prodotti Mapei come adesivi e fugature migliorati con questa tecnologia innovativa riducono del 90% 
la quantità di polvere rilasciata nell’ambiente durante la loro produzione, miscelazione e utilizzo. Tutto per 
migliorare la qualità dell’aria e creare ambienti e cantieri più puliti.

Prodotti che rispettano i requisiti LEED 
Mapei investe il 70% delle risorse destinate alla ricerca allo sviluppo di prodotti che rispettano l’ambiente 
e soddisfano i requisiti del programma LEED. Mapei produce oggi più di 110 prodotti riconosciuti dal 
programma LEED, la selezione più vasta dell’industria dei prodotti per edilizia.

La certifi cazione Green Label Plus
Questo programma volontario comporta l’impegno di Mapei a testare i propri prodotti per i rivestimenti 
e pavimenti tessili e adesivi per ceramica e implica elevati standard volti a migliorare la qualità dell’aria 
indoor. Attualmente sono oltre 23 i prodotti Mapei che hanno ottenuto questa certifi cazione.

Ricerca e Sviluppo focalizzate sull’ambiente
La ricerca Mapei svolta nei suoi 7 laboratori di Ricerca e Sviluppo è impegnata alla formulazione di 
soluzioni eco-sostenibili che presentino un contenuto molto basso di VOC (very low organic compounds 
“sostanze volatili organiche”) e, al contempo, un’alta percentuale di materie prime riciclate.

Le strategie di risparmio energetico
Gli obiettivi di effi cienza degli stabilimenti Mapei prevedono una razionalizzazione del consumo dell’impiego 
di energia della produzione dei suoi prodotti e inoltre offre soluzioni per il risparmio energetico degli edifi ci.

Le strategie “riduci, riutilizza, ricicla” 
I 47 stabilimenti Mapei usano materiali riciclati nella composizione dei prodotti in quantità
pari al 4-10% del loro peso. Ultralite S1 ha, addirittura, un contenuto di materiali riciclati pari al 30%.
Anche le confezioni dei prodotti Mapei rispondono ai criteri di eco-sostenibilità (per es. vi è minor utilizzo di 
materie prime vergini e maggior impiego di materiali riciclabili, alcuni sacchetti sono idrosolubili etc.).

Le strategie della logistica di spedizione 
Con spedizioni effi caci e l’uso di linee di trasporto ferroviarie proprie e producendo vicino ai suoi mercati, 
Mapei riduce l’uso di carburante e l’inquinamento causato dal trasporto su gomma. Per esempio un treno 
di 12 cisterne comporta 36 camion in meno che trasportano prodotti.

Costruzione di edifi ci verdi
I nuovi stabilimenti Mapei sono stati progettati e costruiti in modo da ottenere la certifi cazione LEED.

Le strategie di educazione al verde
L’agenda di attività di formazione di Mapei per gli operatori di settore  prevede dei corsi specifi ci per 
applicatori per l’uso dei materiali Mapei eco-sostenibili e corsi di formazione ai progettisti.

La gestione ambientale globale
Il Gruppo Mapei ha adottato un sistema di gestione ambientale (Environmental Management System)
in conformità alla ISO 14001, OSHAS ed EMAS che si adopera per minimizzare l’impatto negativo delle
proprie attività sull’ambiente. Mapei aderisce al programma mondiale delle aziende chimiche
Responsible Care e pubblica annualmente le Dichiarazioni Ambientali dei propri stabilimenti.

Il nostro impegno per l’ambiente
Più di 110 prodotti Mapei aiutano i progettisti e i 
contractor per realizzare progetti innovativi certifi cati 
LEED, “The Leadership in Energy and Environmental 
Design”, in accordo al U.S. Green Building Council.

LEED – Leadership in Energy 
and Environmental Design
Certifi cazione sviluppata da US Green 
Building Council (il Consiglio per 
Costruzioni Ecologiche degli Stati 
Uniti), riconosciuto negli Stati Uniti, 
in Canada e ora anche in Italia per la 
progettazione e la costruzione di edifi ci 
eco-compatibili.

AMERICHE

Argentina

Canada

Porto Rico

U.S.A.

Venezuela

EUROPA

Austria

Benelux

Federazione
Russa

Francia

Germania

Gran Bretagna

Grecia

Norvegia

Polonia

Portogallo 

Romania

Rep. Ceca

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Ungheria

ASIA/OCEANIA

Australia

Cina

Emirati Arabi

Hong Kong

Malesia

Nuova Zelanda

Singapore

Vietnam

AFRICA

Egitto

Italia

Per maggiori informazioni su Mapei 
e sul suo impegno nei confronti 
dell’ambiente visitate il sito Internet 
www.mapei.it e www.mapei.com

Sede centrale del Gruppo
Mapei SpA
Via Cafi ero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it
 
Stabilimenti
• Robbiano di Mediglia (Milano)

• Latina

L’economia del “verde”
In futuro sempre più edifi ci saranno costruiti secondo le 
norme del LEED. Ciò non comporterà solo benefi ci per le 
prossime generazioni, ma anche vantaggi economici concreti 
poiché permette di ridurre i costi e aumentare il valore degli 
edifi ci. 

La relazione tra LEED e i prodotti per pavimenti
Sebbene siano gli edifi ci, e non i prodotti o i servizi, a 
ottenere l’attestato di conformità al LEED, i prodotti per 
l’edilizia contribuiscono all’assegnazione di punti per il rilascio 
della certifi cazione di “Edifi cio Verde”.
L’impiego dei prodotti conformi ai requisiti del LEED per la 
posa di pavimenti può contribuire all’assegnazione della 
certifi cazione LEED in quattro ambiti:

1. Contenuto riciclato
2. Materie prime di origine locale
3. Adesivi e sigillanti a bassa emissione di sostanze che    
    possano nuocere alla salute delle persone e all’ambiente
4. Qualità dell’aria degli interni prima della loro occupazione

Quale aiuto offre Mapei ai suoi clienti 
perché traggano vantaggio dai 
regolamenti LEED?

La responsabilità ambientale è la nuova priorità per quanto 
riguarda le pratiche e i prodotti per l’edilizia.
Di pari passo con l’incremento della conoscenza sugli edifi ci 
“verdi” da parte del settore delle costruzioni, Mapei sviluppa 
in continuazione la più ampia gamma di prodotti e servizi 
innovativi che rispettino i regolamenti LEED.  

Prodotti che rispettano i requisiti del LEED
Più di 100 prodotti Mapei rispettano i requisiti previsti dal 
LEED nelle quattro categorie qui descritte che riguardano 
la posa dei pavimenti. Mapei ha infatti sviluppato prodotti 
come Ultralite S1, il cui contenuto è composto per il 30% da 
materiali riciclati e, ancora, Ultrafl ex S2 Mono e Ultrafl ex S2 

Quick, anch’essi composti da materiali riciclati. Mapei propone 
inoltre la linea di adesivi Ultrabond Eco, caratterizzata da un 
bassissimo livello di emissioni di sostanze organiche volatili 
(VOC). L’innovativa tecnologia Dust Free applicata alla malta 
Kerafl ex Maxi S1 aiuta poi a ridurre la polvere e contribuisce 
dunque a soddisfare i requisiti previsti dal LEED relativamente 
alla qualità dell’aria in interno. Inoltre molti prodotti per la posa 
di pavimenti sono classifi cati EMICODE EC1.
A tutto ciò si aggiunga che Mapei annovera, tra i suoi sistemi, 
anche il sistema di isolamento termico a cappotto Mapetherm®, 
certifi cato dal Benestare Tecnico Europeo ETA 04/0061 e 
garantito dalla Polizza Rimpiazzo Opera. Isolando sia dal caldo 
sia dal freddo, risolve il problema delle dispersioni termiche e 
permette un risparmio energetico ed economico; conferisce 
più valore all’immobile, nonché benessere certifi cato e confort 
garantito in ogni condizione ambientale.
Per gli edifi ci in muratura, Mapei ha sviluppato dei prodotti 
per il risanamento, la protezione e la decorazione di edifi ci in 
muratura che, proprio perché a base calce ed Eco-Pozzolana, 
risolvono i problemi di deumidifi cazione di murature in mattoni, 
pietra e tufo, anche d’interesse storico, soggette a fenomeni 
di degrado dovuti alla presenza di umidità di risalita capillare. 
Consentono inoltre un rapido smaltimento dell’umidità presente 
nelle murature e rendono gli ambienti sani e confortevoli.

Esempi di elementi di progettazione che contribuiscono all’assegnazione di punti LEED

Spazio verde 
realizzato 

con giardino 
sulla sommità 

dell’edifi cio Finestre con 
luce naturale, 

effi cienti in termini 
energetici

Riscaldamento, 
ventilazione e 

condizionamento 
dell’aria

Malta Mapei VOC
eco-sostenibile

Bagni dotati di sanitari 
con impiego effi ciente 

d’acqua

Parcheggio per biciclette 
per incoraggiare il 

risparmio 
di carburante 

Impianto annaffi atore 
ad acqua riciclata

Soluzioni 
paesaggistiche 

interne per migliorare 
la qualità dell’aria

Secondo l’EPA, un edifi cio certifi cato 
LEED consuma annualmente in media 
il 32% in meno di elettricità  rispetto a 
un edifi cio tradizionale.

Per maggiori dettagli visitate il sito dell’U.S Green Building Council su www.usgbc.com

La tecnologia 
Dust Free di 
Mapei migliora 
la qualità 
dell’aria come 
per esempio 
quando viene 
usato l’adesivo 
cementizio 
Kerafl ex Maxi S1 
che la contiene
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Jde zejména o výrobky s nízkým obsa-
hem prchavých organických látek, výrob-
ky využívající recyklované materiály, 
výrobky realizované z místních prvotních 
surovin a výrobky udržující čisté životní 
prostředí (Dust Free Technology).
LEED na světové úrovni zakotvuje a urych-
luje přijímání environmentálních staveb-
ních postupů a technologií, využívají-
cích tvořivé nástroje a standardy, které lze 
z hlediska životního prostředí uplatňovat 
a akceptovat v celosvětovém měřítku.
LEED přibližuje problematické environ-
mentální okruhy, které se při konstruová-
ní budov zaměřují na pět klíčových oblas-
tí, a to: lidské zdraví, kvalita životního 
prostředí, úspora vodních zdrojů, energe-
tická efektivnost a výběr kvalitních mate-
riálů, které tvoří vnitřní prostředí.

Poté pan Squinzi na několika konkrétních 
příkladech načrtl, jak se realizují stavby 
podle norem LEED. Zdůraznil, že více než 
110 produktů firmy Mapei, zaměřených 
zejména na podlahy a dlažby a jejich kla-
dení, odpovídá požadavkům LEED ve více 
kategoriích. Certifikát shody LEED zís-
kávají budovy jako celek, nikoli produk-
ty samotné. Pravda však je, že jednotlivé 
výrobky přispívají k tomu, aby se dosáh-
lo počtu bodů potřebných k získání certi-
fikátu Zelená budova.
Využívání výrobků společnosti Mapei 
odpovídaj íc ích požadavkům LEED 
v oblasti podlahářského průmyslu může 
přispět k získání tohoto certifikátu přede-
vším z hlediska těchto čtyř sledovaných 
aspektů: využívání recyklovaných materi-
álů, místních prvotních materiálů, lepidel, 

přilnavých podkladů a těsnicích produk-
tů s nízkou emisí látek, které mohou být 
škodlivé pro lidi i prostředí a mohou ovliv-
ňovat kvalitu vzduchu v budovách ještě 
před jejich využíváním.
Společnost vyrábí od října 2005 ještě 
větší množství výrobků na kladení kera-
mických obkladů a dlažeb, ale i přírod-
ního a umělého kamene s certifikátem 
EMICODE EC1, který hovoří o nízké emi-
si prchavých organických látek. Squin-
zi v této souvislosti podotkl, že každou 
činností, při níž využíváme méně energie 
nebo redukujeme nadbytky, resp. zbytky 
z výroby, přispíváme k posílení environ-
mentálního myšlení. Společnost Mapei 
vždy myslela environmentálně a bude 
i v budoucnu zvyšovat environmentál-
ní myšlení.
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 EnvironmEntální systémy na kladEní kEramických obkladů
 a přírodního a umělého kamEnE

Už v 70. letech minulého století 
uvedla společnost Mapei na trh 
výrobky na bázi vodní disperze 
určené pro podlahové krytiny. 

Tyto výrobky se vyznačovaly 
nízkým obsahem rozpouštědel 

a nevyžadovaly certifikaci 
bezpečnostních rizik, která je nutná 

pro zápalné látky.
Společnost Mapei se posléze 

soustředila na výzkum a vývoj 
produktů s nízkou emisí organických 

prchavých látek. Tak se zrodila 
série výrobků Mapei Eco, která se 
zpočátku zaměřovala především 

na pružné podlahové krytiny. Tato 
série byla v 90. letech uvedena na 

americký a následně 
na evropský trh.

Výrobky série Eco na kladení 
pružných podlahových krytin, 

textilních produktů a parket 
testovaly a certifikovaly mezinárodní 

kvalifikované instituce, například 
německá společnost TFI (Teppich 

Forschung Institut) a americký 
ústav CRI (Carpet and Rug 

Institute). Od října 2005 získavaly 
tyto výrobky certifikaci a označení 

„EMICODE EC1 s nízkou emisí 
organických prchavých látek“, 

které potvrdila GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte 

Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauproducte e.V.), tj. asociace na 
kontrolu emisí výrobků na lepení 

podlahových krytin. Společnost 
Mapei se stala právoplatným členem 

této společnosti. 
Výrobek může dosáhnout označení 
EMICODE EC1 (ať již jde o disperzní 

nebo reakční lepidla) pouze 
v případě, že se po 10 dnech od 

položení podlahy v ovzduší naměří 
emise zbytkových organických látek 

nižší než 500 mg/m3 vzduchu.

příprava podkladu
Podkladový Penetrační nátěr 
na aPlikaci hladkých Povrchů
eco PriM t – akrylový podkladový penetrační nátěr na bázi vodní disperze, který slouží 
k lepší přilnavosti hladkých nasákavých a nenasákavých povrchů (na bázi cementu, 
sádry, anhydridu, dřeva, mramorových či kamenných dlaždic); EC1 – nízká emise 
prchavých organických látek.

PriMer G – základní primer s využitím syntetické pryskyřice na bázi vodní disperze, 
určený k úpravě povrchů, jako jsou cementové podklady a anhydridové vrstvy před 
vyrovnáváním a vyhlazováním; ec1 – nízká emise prchavých organických látek.

konsolidační a vodovzdorné Podkladové 
Penetrační nátěry
eco PriM PU 1k – jednosložkový, polyuretanový, vodovzdorný podkladový penetrační 
nátěr, který slouží k zabezpečení odolnosti cementových potěrů proti vodě, ale 
i k zabezpečení stálosti potěrů a vyrovnávajících vrstev jakéhokoli typu (na bázi cementu, 
anhydridu atd.); ec1 r – nízká emse prchavých organických látek.

Potěry nebo vyrovnávací Materiály
toPceM Pronto – předem namíchaná směs, která slouží ke zhotovení 
rychleschnoucích potěrů (4 dny). Vyznačuje se běžnými nasákavými vlastnostmi 
a kontrolovaným smršťováním třídy ct-c30-F6-a1 podle EN 13813; má nízkou 
emisi prchavých organických látek ec1 r.

vyhlazovací nátěry/vrstvy
nivoraPid – vyhlazovací cementová tixotropní stěrka, kterou lze aplikovat i na 
vertikální plochy. Jde o směs s extrémně rychlým schnutím třídy ct-c40-F10-a2 
s nízkou emisí organických prchavých látek ec1 r.

UltraPlan – vyhlazovací samonivelizační rychletvrdnoucí a rychleschnoucí směs 
s vysokou mechanickou odolností. Lze ji aplikovat na nasákavé i nenasákavé povrchy 
o tloušťce od 1 do 10 mm. Patří do třídy ct-c30-F7-a2 odpovídající požadavkům 
normy EN 13813 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1.

UltraPlan eco – vyhlazovací samonivelizační rychletvrdnoucí a rychleschnoucí směs 
s vysokou mechanickou odolností. Lze ji aplikovat na nasákavé i nenasákavé povrchy 
o tloušťce od 1 do 10 mm. Patří do třídy ct-c25-F7-a2 odpovídající požadavkům 
normy EN 13813 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1.

UltraPlan MaXi – vyhlazovací samonivelizační rychletvrdnoucí a rychleschnoucí 
směs s vysokou mechanickou odolností. Lze ji aplikovat na nasákavé i nenasákavé 
povrchy o tloušťce od 3 do 30 mm. Patří do třídy ct-c35-F7-a2 odpovídající 
požadavkům normy EN 13813 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1.

výPlňové ceMentové Materiály 
na sPáry a Mezery
keracolor FF – vysoce kvalitní cementová malta modifikovaná polymery na tmelení 
a vyplňování spár do 6 mm se sníženou nasákavostí díky technologii dropeffect. Patří 
do třídy cG2 podle normy EN 13888 a má nízkou emisi prchavých organických látek 
ec1 r.

keracolor GG – vysoce kvalitní cementová malta modifikovaná polymery 
na tmelení a vyplňování spár od 4 do 15 mm. Patří do třídy cG2 podle normy 
EN 13888 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r.

keracolor sF – velmi jemná, vysoce kvalitní cementová malta modifikovaná 
polymery na tmelení a vyplňování spár do 4 mm. Patří do třídy cG2 podle normy 
EN 12004 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r.

Ultracolor PlUs – rychleschnoucí a rychletvrdnoucí vysoce kvalitní 
cementová malta modifikovaná polymery na tmelení a vyplňování spár od 2 do 20 mm, 
odolná proti tvorbě výkvětů, se sníženou nasákavostí díky technologii dropeffect® 
a odolností proti tvorbě plísní díky technologii bioblock®. Patří do třídy cG2 podle 
normy EN 13888 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1.
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Štukatury a tmElEní kEramického matEriálu Označení eMicODe ec1 
výrobků na lepení keramiky 
a přírodního a umělého kamene

Označení EMICODE EC1 se 
nevztahuje pouze na výrobky 
určené ke kladení pružných 
podlahových krytin, textilních 
povrchů a parket. V zájmu 
společnosti Mapei bylo, aby se 
toto označení rozšířilo i na sektor 
produktů určených k lepení 
keramiky a kamenných materiálů. 
Označení EMICODE EC1 se ve 
skutečnosti týká i podkladových 
produktů (zbytkové emise 
naměřené po 10 dnech musejí být 
nižší než 100 mg/m3 vzduchu) 
a cementových malt a směsí 
(zbytkové emise naměřené po 
10 dnech musejí být nižší než 
200 mg/m3 vzduchu).
Právě z uvedených důvodů se 
společnost Mapei zaměřila na 
stále citlivější otázku vnitřního 
znečištění. Reagovala tak na čím dál 
tím častější požadavky projektantů 
a zadavatelů na bezpečnější a čistší 
výrobky z hlediska ochrany zdraví 
člověka i životního prostředí. 
Společnost Mapei přistoupila 
k finalizaci kompletní série produktů 
certifikované EC1 na kladení 
keramiky a kamenných materiálů.
Každý produkt má certifikaci 
GEV, kterou společnost Mapei 
poskytne k dispozici na požádání. 
V současnosti je i v sektoru keramiky 
důležité řešit různé problémy jejího 
kladení a osazování v souladu 
s využíváním ekologicky přijatelných 
systémů a produktů certifikovaných 
označením EMICODE EC1.

tMely a lePidla na bázi hydraUlických Pojiv
adesileX P9 – cementový tmel pro profesionální účely bez vertikálního skluzu 
a s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, vhodný k lepení keramických obkladů a dlažeb. 
Patří do třídy c2te a odpovídá normě EN 12004; má nízkou emisi prchavých organických 
látek ec1 r.

adesileX P10 – cementový bílý tmel pro profesionální účely bez vertikálního skluzu 
a s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, vhodný k lepení skleněných, keramických 
a kamenných mozaik. Patří do třídy c2te a odpovídá normě EN 12004; má nízkou emisi 
prchavých organických látek ec1 r.

adesileX P10 + 50% isolastic – bílý cementový tmel pro profesionální účely s nulovým 
vertikálním skluzem, vhodný pro mozaikové obklady ze skla, keramiky a mramoru. Patří do 
třídy c2te podle normy EN 12004 a do třídy s1 podle normy EN 12002; má nízkou emisi 
prchavých organických látek ec1 r. 

elastoraPid – cementový dvousložkový tmel pro profesionální účely, mimořádně 
deformovatelný, s rychlou hydratací a s nulovým vertikálním skluzem. Patří do třídy c2Fte 
podle normy EN 1200 a do třídy s2 podle normy EN 12002; má nízkou emisi prchavých 
organických látek ec1.

kerabond – cementový tmel určený k lepení keramických obkladů a dlažeb všech 
typů a středních rozměrů. Patří do třídy c1 a odpovídá normě EN 12004; má nízkou emisi 
prchavých organických látek ec1 r.

GraniraPid – cementový dvousložkový tmel pro profesionální účely, rychlá aplikace 
a hydratace, deformovatelný. Patří do třídy c2F podle normy EN 12004 a do třídy s1 podle 
normy EN 12002; má nízkou emisi prchavých organických látek ec1. 

kerabond + isolastic – cementový tmel pro profesionální účely, mimořádně 
deformovatelný, vhodný pro keramické dlaždice a kamenné materiály. Patří do třídy c2e 
podle normy EN 12004 a třídy s2 podle normy EN 12002; má nízkou emisi prchavých 
organických látek ec1 r.

kerabond t – cementový tmel třídy c1t s nulovým vertikálním skluzem, určený k lepení 
keramických obkladů a dlažeb. Odpovídá požadavkům normy EN 12004 a má nízkou emisi 
prchavých organických látek ec1 r.

kerabond t + isolastic – cementový tmel vyšší kvality, vysoce deformovatelný, 
určený k lepení keramických obkladů a dlažeb. Patří do třídy c2 podle normy EN 12004 
a do třídy s2 podle normy EN 12002; má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r.

keracrete+keracrete Polvere – cementový dvousložkový tmel pro profesionální 
účely třídy c2t s nulovým vertikálním skluzem, určený k lepení keramických obkladů 
a dlažeb, ale i kamenných materiálů. Odpovídá požadavkům normy EN 12004 a má nízkou 
emisi prchavých organických látek ec1 r.

keraFleX – cementový tmel pro profesionální účely třídy c2te s nulovým vertikálním 
skluzem, určený k lepení keramických obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů. 
Odpovídá požadavkům normy EN 12004 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r.

keraFleX easy – cementový tmel pro profesionální účely třídy c2e, snadno aplikovatelný, 
určený k lepení keramických obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů zejména tam, 
kde se vyžaduje lepení systémem „back-buttering“. Zvlášť určený k ukládání porcelánového 
gresu na velkých podlahových plochách o tloušťce do 10 mm. Odpovídá požadavkům normy 
EN 12004 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r. 

keraFloor – cementový tmel třídy c1 k lepení keramických obkladů a dlažeb do vrstvy 
tmelu o tloušťce do 15 mm. Odpovídá požadavkům normy EN 12004 a má nízkou emisi 
prchavých organických látek ec1 r.

keraQUick – cementový tmel pro profesionální účely, rychle aplikovatelný, s nulovým 
vertikálním skluzem, deformovatelný, určený k lepení keramických obkladů a dlažeb, ale 
i kamenných materiálů. Patří do třídy c2Ft podle normy EN 12004 a do třídy s1 podle normy 
EN 12002; má nízkou emisi prchavých organických látek a ec1.

keraQUick+lateX PlUs – cementový tmel pro profesionální účely, rychle aplikovatelný, 
s nulovým vertikálním skluzem, vysoce deformovatelný, určený k lepení keramických 
obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů. Patří do třídy c2Ft podle normy 12004 a do 
třídy s2 podle normy EN 12002; má nízkou emisi prchavých organických látek ec1.

keraset – cementový tmel třídy c1 k lepení keramických obkladů a dlažeb. Odpovídá 
požadavkům normy EN 12004 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r.

Planobond – cementový tmel třídy c2e pro profesionální účely, roztékavý, určený k lepení 
keramických obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů. Odpovídá požadavkům normy 
EN 12004 a má nízkou emisi prchavých organických látek ec1r.

tiXobond White – cementový super bílý tmel pro keramické obklady s nulovým 
vertikálním skluzem (tloušťka tmelu/lepidla: do 15 mm). Patří do třídy c1te a odpovídá 
požadavkům normy EN 12004; má nízkou emisi prchavých organických látek ec1 r.
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ProdUkty s nízkoU Prašností

technologie Mapei s názvem dust Free umožňuje redukovat prašné emise ve 
fázi promíchávání, zpracování a používání prašného produktu téměř o 90 %. díky 
tomu se výrobek stává vhodný nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale 
i z hlediska ochrany zdraví pracovníka, který daný produkt pokládá.

keraFleX MaXi s1 – cementový tmel pro profesionální účely s nulovým 
vertikálním skluzem, technologie dust Free, deformovatelný, určený k lepení 
keramických obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů, zvlášť určený 
k pokládání porcelánových gresů a přírodního kamene velkých rozměrů. Patří do 
třídy c2te podle normy EN 12004 a do třídy s1 podla normy EN 12002.

Ultralite s1 – cementový tmel pro profesionální účely s nulovým vertikálním 
skluzem, technologie dust Free, deformovatelný, určený k lepení keramických 
obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů, zvlášť určený k pokládání 
porcelánových gresů a přírodního kamene velkých rozměrů. Patří do třídy c2te 
podle normy EN 12004 a do třídy s1 podle normy EN 12002.

ProtiPlísňové ProdUkty

technologie Mapei block zabraňuje tvorbě a šíření různých typů plísní 
i v případě vlhkého prostředí.

FleXcolor – spárovací materiál ve formě polymerové pasty pro okamžité použití. 
Je určen pro spáry od 2 do 10 mm, má sníženou nasákavost díky technologii 
dropeffect a je odolný proti plísním použitím technologie BioBlock.

FiX & GroUt brick – pastovitý tmel pro okamžité použití s protiplísňovým 
efektem díky technologii bioblock. Je vhodný k použití v interiérech i exteriérech 
na lepení pálených obkladových pásů a vylehčených konglomeračních 
cementových prvků. Patří do třídy d2t a odpovídá požadavkům normy EN 12004. 

odlehčené výrobky a výrobky 
z recyklovaných Materiálů

Ultralite s1 – odlehčený cementový jednosložkový tmel/lepidlo/ určený pro 
profesionální použití, deformovatelný, s nulovým vertikálním skluzem, s technologií 
dust Free, mimořádně efektivní a flexibilní, určený k lepení keramických obkladů 
a dlažeb, ale i kamenných materiálů. Patří do třídy c2te podle normy EN 12004 
a do třídy s1 podle normy EN 12002. Obsahuje více než 30 % recyklovaného 
materiálu.

UltraFleX s2 Mono – cementový jednosložkový tmel/lepidlo/ určený pro 
profesionální použití, vysoce deformovatelný, s nulovým vertikálním skluzem, 
mimořádně efektivní a flexibilní. Patří do třídy c2te podle EN 12004 a do třídy s2 
podle normy EN 12002. Obsahuje více než 20 % recyklovaného materiálu.

UltraFleX s2 QUick – cementový jednosložkový tmel/lepidlo/ určený pro 
profesionální použití, vysoce deformovatelný, s rychlou hydratací, s nulovým 
vertikálním skluzem, mimořádně efektivní a flexibilní, určený k lepení keramických 
obkladů a dlažeb, ale i kamenných materiálů. Patří do třídy c2Ft podle EN 12004 
a do třídy s2 podle normy EN 12002. Obsahuje více než 20 % recyklovaného 
materiálu.

ostatní výrobky, ktEré slouŽí 
ke kladení keramických obkladů a produktů 
z přírodního a umělého kamene

Kromě výrobků certifikovaných 
označením EC1 (s nízkou emisí volně 
prchavých organických látek) vyrábí 
společnost Mapei i jiné výrobky 
pod značkou Green Innovation, 
které spadají do škály ekologicky 
ohleduplné produkce.

Značka Green Innovation se 
vztahuje na ty produkty, které svými 

vlastnostmi přispívají k dosažení 
požadavků environmentálního 
stavebnictví. Jde o výrobky:
•  s nízkou emisí prchavých 

organických látek,
•  s nízkou emisí prašnosti během 

jejich míchání a skladování,
•  zabraňující tvorbě plísní (pokud se 

aplikují ve vlhkém prostředí),
•  přispívající ke zvýšení komfortu 

životního prostředí (například 
zlepšením akustických vlastností, 
tlumících vlastností podlah atd.),

•  na jejichž výrobu se použily 
prvotní suroviny pocházející 
z recyklovaných materiálů; snižují 
negativní vliv výroby na životní 
prostředí a zabraňují další těžbě 
primárních přírodních surovin.

Obsahuje více než 30 % 
recyklovaných materiálů

Obsahuje více než 20 % 
recyklovaných materiálů

Obsahuje více než 20 % 
recyklovaných materiálů
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Moderní technická řešení 
při provádění nových 
železobetonových konstrukcí 
a jejich oprav na objektech 
občanské bytové výstavby, 
průmyslových, dopravních 
a vodohospodářských staveb 
a historických budov.

•  Odbedňovací přípravky do forem 
a bednění (řada DISARMANTE DMA)

•  Přípravky na ošetření betonu proti odparu 
(MAPECURE, MAPECURE SRA)

•  Systémy pro opravy a ochranu betonu 
(řada MAPEGROUT, řada PLANITOP)

•  Systémy pro opravy a zpevňování 
zděných konstrukcí historických staveb 
(řada MAPE-ANTIQUE, řada POROMAP, 
řada PLANITOP HDM, MAPEGRID G220)

•  Systémy pro hydroizolaci a těsnění 
konstrukcí proti vodě (řada PLASTIMUL, 
řada MAPELASTIC, řada MAPEPROOF, 
řada MAPEBAND, MAPEGUM WPS, 
RESFOAM 1KM)

•  Systémy pro ochranu a dekoraci 
povrchovů (řada MAPECOAT, 
řada ELASTOCOLOR, řada QUARZOLITE, 
řada SILANCOLOR/SILANCOLOR PLUS, 
řada SILEXCOLOR, COLORITE BETON)

•  Systémy FRP pro vyztužení 
železobetonových a ocelových 
konstrukcí výrobky z uhlíkových vláken 
(řada CARBOPLATE, řada MAPEWRAP)

Sanační systémy MAPEI
Speciální produkty stavební chemie
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VÝROBKY MAPEI PRO STAVEBNICTVÍ VE SHODĚ S HARMONIZOVANÝMI EVROPSKÝMI NORMAMI

EN 13491 – Geosyntetické izolace 
– Vlastnosti požadované pro použití 
jako hydroizolace při stavbě tunelů 
a podzemních staveb
• Mapeplan FR TU
• Mapeproof

EN 13362 – Geosyntetické izolace 
– Vlastnosti požadované pro použití 
při stavbě kanálů
• Mapeproof

EN 13361 – Geosyntetické izolace 
– Vlastnosti požadované pro použití 
při stavbě nádrží a hrází
• Mapeproof

1504-7 – Ochrana výztuže proti korozi
• Mapefer 1K

1504-6 – Kotvení výztužných ocelových 
prutů
• Mapefill
• Mapefill R

1504-5 – Injektáž betonu

1504-4 – Konstrukční spojování

1504-3 – Opravy se statickou funkcí 
a bez statické funkce
• Mapefinish
• Mapegrout BM
• Mapegrout Colabile
• Mapegrout Colabile GF
• Mapegrout Colabile TI 20
• Mapegrout Easy Flow
• Mapegrout Easy Flow GF
• Mapegrout FMR
• Mapegrout Gunite
• Mapegrout Rapido
• Mapegrout SV
• Mapegrout SV Fiber
• Mapegrout SV T
• Mapegrout T40
• Mapegrout T60
• Mapegrout Tixotropní
• Monofinish
• Planitop 400
• Planitop 430
• Planitop HDM
• Planitop HDM Maxi

1504-2 – Systémy ochrany povrchu 
betonu
• Colorite Beton
• Colorite Performance
• Elastocolor Pittura
• Elastocolor Rasante
• Elastocolor Rasante SF
• Elastocolor Waterproof
• Idrosilex Pronto
• Mapecoat I 24
• Mapefinish
• Mapelastic
• Mapelastic Foundation
• Mapelastic Smart
• Monofinish
• Planitop 100
• Planitop 200
• Planitop HDM

EN řady 1504 – Výrobky a systémy 
pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí

EN 998-1 – Specifikace malt pro zdivo 
– 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
• Mape-Antique CC
• Mape-Antique MC
• Mape-Antique Strutturale
• Nivoplan
• PoroMap Intonaco
• PoroMap Intonaco Macchina

EN 13813 – Potěrové materiály 
a podlahové potěry
• Fiberplan
• Mapecem Pronto
• Mapefloor CPU/HD
• Mapefloor CPU/MF
• Mapefloor I 300 SL
• Mapefloor I 320 SL CONCEPT
• Mapefloor I 350 SL
• Mapefloor I 500 W
• Nivorapid
• Novoplan 21
• Planitex D 10
• Planitex D 10 Turbo
• Planitex D 10 Standfest
• Topcem Pronto
• Ultraplan
• Ultraplan Eco
• Ultraplan Maxi
• Ultraplan Turbo

EN 934-2 – Přísady do betonu, malty 
a injektážní malty
• Dynamon SX
• Mapefluid N200
• Mapefluid PZ500

Povinné označení výrobku, který 
je ve shodě s uvedenou evropskou 
harmonizovanou normou
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VÝROBKY MAPEI PRO STAVEBNICTVÍ VE SHODĚ S HARMONIZOVANÝMI EVROPSKÝMI NORMAMI

Identifikace vlastností potěrových 
materiálů podle referenční normy 
EN 13813 – např.:

CT – cementový potěr,
C 25 – pevnost v tlaku 25 N/mm2

F 6 – pevnost v tahu 6 N/mm2

A2fl – požární zatřídění A2fl

• Planitex D 10
• Planitex D 10 Turbo

• Planitex D 10 Standfest

• Novoplan 21

• Fiberplan
• Ultraplan Eco

• Topcem Pronto

• Ultraplan

• Ultraplan Turbo

• Ultraplan Maxi

• Nivorapid

• Mapecem Pronto

DropEffect® – technologie Mapei 
založená na použití speciálních 
hydrofobních přísad zajišťuje 
vysokou vodoodpudivost povrchu 
spáry, spáry mají navíc menší 
sklon ke špinění a vynikající 
trvanlivost
• Antipluviol
• Antipluviol S
• Antipluviol W

Green Innovation – více 
než 150 Mapei výrobků 
napomáhá přispívat 
cennými body do projektů 
s certifikací LEED v USA 
a Kanadě
• Nivorapid
• Primer G
• Topcem Pronto
• Ultraplan
• Ultraplan Eco
• Ultraplan Maxi

BioBlock® – technologie Mapei 
zabraňující tvorbě a bujení různých 
druhů plísní ve vlhkém prostředí
• Silancolor Cleaner Plus
• Silancolor Primer Plus
• Silancolor Pittura Plus

EMICODE EC1 – výrobek 
s velmi nízkým obsahem emisí 
(organických těkavých látek), 
udělené asociací GEV

EC 1 – označuje výrobky splňující 
limitní kriteria obsahu organických 
těkavých látek podle evropského 
nařízení
(GEV – dobrovolné sdružení výrobců 
zabývající se klasifikací výrobků z hlediska 
množství emisí)

• Nivorapid
• Primer G
• Topcem Pronto
• Ultraplan
• Ultraplan Eco
• Ultraplan Maxi

Náš zájem o životní prostředí
Tento symbol je používán k identifikaci 
Mapei výrobků bez obsahu rozpouštědel 
a s velmi nízkým obsahem organických 
těkavých látek (VOC); je to důkaz závazku 
Mapei k ochraně životního prostředí.
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do muZEa lEonarda

1

aktUality

Za přispění společností 
mapei a vinavil byla 
v národním muzu vědy 
a technologie "leonardo 
da vinci" v miláně 
slavnostně otevřena 
nová expozice 
věnovaná lepidlům

Slavnostní otevření proběhlo 8. dub-
na 2009. Jedná se o nový interaktivní 
celek v oddělení „Materiály“ Národního 
muzea vědy a technologie "Leonardo 
da Vinci" v Miláně v sekci Polymerových 
materiálů, věnovaný lepidlům a rea-
lizovaný společně s firmami Mapei 
a Vinavil a za přispění kraje Lombardie 
a Obchodní komory v Miláně.

Hlavním cílem této iniciativy je probu-
dit zájem o chemii především u mlá-
deže a předvést, jak tato věda svými 
výrobky a řešeními přispívá ke zvyšová-
ní kvality každodenního života.

Firma Mapei je hrdá na to, že přede-
vším u mládeže významně příspívá 
k obohacení studia a pochopení témat 

spojených s uvedeným oborem, jehož 
byla vždy předním představitelem. 
Svědčí o tom její neoddiskutovatel-
né světové vedoucí postavení v oboru 
stavebních lepidel a také bohatá his-
torie, která je příznačná i pro přidru-
ženou značku Vinavil, výrobce, jenž se 
v Itálii stal synonymem „bílého lepidla“. 
Nelze opomenout skutečnost, že firma 
Mapei vznikla před více než sedmdesáti 
lety právě v Miláně a trvale si k tomuto 
městu zachovává velmi vřelý vztah, kte-
rý dokazují nejvýznamnější historická 
architektonická díla. Ta také byla svěd-
kem konkrétního nasazení firmy Mapei 
při jejich restaurování a opravách (např. 
mrakodrapu Pirelli v Navigli, opery La 
Scala – jehož je Mapei zakládajícím spo-
lečníkem až po budovu Hlavního nádra-
ží), ale i svou účastí na různých akcích 
a příspěvkem nejvýznamnějším institu-
cím oživujícím městskou kulturní scé-
nu. Dalším důkazem významu této ini-
ciativy, která bude mít pozitivní dopad 
i na zviditelnění společnosti, je fakt, že 
Národní muzeum vědy a technologie 
sídlící v centru Milána je se svými 40.000 
m2 největším muzeem vědy a techno-
logie v Itálii a představuje, již od svého 
zrodu, základnu nejen pro výzkum, stu-
dium a ochranu památek, ale i pro šíření 
vědecké kultury a její použití v praxi.

Zahajovací ceremoniál
Zahájení se zúčastnili Fiorenzo Galli, 
generální ředitel Národního muzea 
vědy a technologie, Giorgio Squinzi, 
jednatel firmy Mapei S.p.A. a prezi-
dent Mapei Group, Zaverio Rovea, jed-
natel firmy Vinavil, Lionello Marco 
Pagnoncelli, první náměstek předsedy 
kraje Lombardie Roberto Formigoni pro 
vztahy s místními úřady a sociálně eko-
nomickými zastoupeními, Luca Squeri, 
radní Obchodní komory v Miláně 
a Francesca Olivini, kurátorka sekce 
„Materiály“ v muzeu.

„Díky tomuto novému partnerství 
se sekce „Materiály“ obohatí o vel-
mi důležité téma z pohledu vědec-
kého, technologického a sociálního“, 
podtrhl Fiorenzo Galli, „která se připo-
juje k nedávno otevřeným expozicím 
Pryž, Životnost výrobků, Plasty, „i.lab“ 
(Interaktivní laboratoř) Materiály a che-
mie. Naším cílem je podělit se s návštěv-
níky o vědomosti a spoluúčast, aby se 
v budoucnu dokázali demokraticky 
a zodpovědně rozhodnout“.

„Prostřednictvím této nové expozice 
chceme v našem muzeu dát k dispozi-
ci své znalosti v oboru stavebních lepi-
del, abychom oslovili širší veřejnost, 
nejen odborníky v oboru“, prohlásil 
Giorgio Squinzi. „Jedním z našich cílů je 
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právě ukázat široké veřejnosti, jak těsný 
je vztah mezi chemií a předměty, které 
nás obklopují“.

Významným aspektem, který Giorgio 
Squinzi při zahájení nové muzejní expo-
zice vyzdvihl, je postava Leonarda da 
Vinciho. Stejně jako pro Národní muze-
um vědy a technologie, jehož boha-
tá sbírka modelů Leonardových strojů 
rekonstruovaných podle nákresů tvoří 
původní jádro muzea, také pro Squinziho 
a veškerou filozofii spojující mezinárod-
ní aktivity firmy Mapei, je Leonardo da 
Vinci symbolem propojení vědy a umě-
ní. A kromě toho i významu města Milána 
a zásadního vztahu k němu, neboť je 
místem, kde se firma Mapei před více 
než sedmdesáti lety zrodila. V Miláně 
Leonardo prožil nejdelší období svého 
života, téměř 20 let a zde, od Poslední 
večeře po Navigli je jeho stopa dopo-
sud hmatatelná. Závěrem připomeň-
me, že otevření nové expozice „Lepidla“ 
představuje další fázi projektu, který fir-
ma Mapei již dříve sponzorovala. Jedná 
se o dva okruhy Interaktivních laboratoří 
(i.lab) věnované chemii barev a lepidlům. 
Tyto prohlídkové okruhy, otevřené od 
ledna 2008, jsou součástí i.lab Chemie 
a i.lab Materiálů a jejich cílem je využívat 
neformální výuku, a vzbudit tak zájem 
školy, rodiny a široké veřejnosti.

Foto 1: Hlavní vstup do Národního muzea 
vědy a technologie "Leonardo da Vinci" 
v Miláně na Via San Vittore 21.

Foto 2: Sloupová síň v Národním muzeu 
vědy a technologie, kde proběhlo 
zahájení.

Foto 3: Giorgio Squinzi, jednatel fir-
my Mapei S.p.A. a Fiorenzo Galli, gene-
rální ředitel Národního muzea vědy 
a technologie.

Foto 4: Zaverio Rovea, jednatel firmy 
Vinavil.

Počátky projektu
Národní muzeum vědy a technologie 
v Miláně se rozhodlo věnovat jednu ze 
svých expozic lepidlům z několika důvo-
dů. V první řadě proto, že většina před-
mětů – od velkých staveb přes dopravní 
prostředky až po předměty každoden-
ní potřeby v našich domovech se sklá-
dají z různých vzájemně spojených čás-
tí a materiálů. Dále proto, že s pomocí 
lepidel byly vytvořeny a dále vznikají 
kompozitní materiály, které se v přírodě 
nevyskytují, a které mohou být dopo-
ručeny k řešení konkrétních problémů 
nebo dostaly konkrétní funkci. A nako-
nec díky skutečnosti, že množství lepi-
cích hmot, od těch nejběžnějších až po 

technologicky nejpokrokovější výrob-
ky, v široké míře poznamenaly náš svět 
a s ním i náš životní styl. Instalace expo-
zice naznačuje, že lepidla se vyskytu-
jí všude kolem nás – zdá se, že podlahu 
a strop drží pohromadě pouze vlákna 
lepidla. Okruh je členěn portály zdobe-
nými lepidly a všude rozmístěné malé 
šipky ukazují návštěvníkovi přítomnost 
různých typů lepidel skrytých v kon-
strukcích a prvcích. Expozice lepidel, 
otevřená v muzeu se dělí na dvě čás-
ti: jednu tvoří výstava popisující lepi-
dla v okruhu 360°, zde jsou představe-
ny tři konkrétní případy, kde návštěvník 
může pozorovat a odhalit tajemství, 
která se v lepidlech skrývají a aktivní 
část s interaktivními aplikacemi, vědec-
kými postřehy a prostorem věnovaným 
možnosti praktických zkoušek s animá-
tory, kde se návštěvník dostává s lepidly 
do přímého kontaktu.

Firma Mapei se aktivně zapojila do rea-
lizace nové expozice lepidel nabídkou 
spolupráce svých výzkumných a vývo-
jových laboratoří, poskytnutím pra-
covníků technického servisu a dodáv-
kou konkrétních výrobků pro aplikace. 
Nelze také opomenout nasazení a aktiv-
ní účast marketingu a komunikace.
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expozice
Expozice je rozdělena do tří částí, které 
představují tři různá historická období: 
materiály, které „drží pohromadě“ dům 
v antickém Římě, ve srovnání s tech-
nikami používanými v dnešní době. 
Dále nové, dnes již rozšířené kompozit-
ní materiály „vzniklé použitím lepidel“, 
jako dřevotříska nebo překližka a lepi-
dla používaná „v letu“, například v letec-
kém průmyslu a ve futuristických apli-
kacích špičkové kvality. Uvnitř se každá 
část ještě člení na expozici historických 
a současných předmětů a na tematic-
ké okruhy, v praxi realizované jako kou-
zelné krabice s předměty, pro jejichž 
existenci jsou lepidla nezbytná, i když 
neviditelná.

Jak drží dům pohromadě
Prohlídka expozice začíná rekonstruk-
cí domu z římského období, realizo-
vaného, jak uvidíme zblízka na násle-
dujících stránkách, s použitím různých 
systémů a materiálů Mapei. Od historic-
kých domovů k domovům současnos-
ti je pozornost návštěvníka obrácena 
k materiálům, které dnes drží pohro-
madě cihly, obklady a dlažby, dekora-
ce, mozaiky, parkety – jsou neviditelné 
a skryté, avšak bez nich se neobejdeme. 
Jedna řada maket (názorné instalace), 

které Mapei vytvořila speciálně pro 
muzeum, ukazuje způsoby použití lepi-
del a umožňuje vidět různé fáze jed-
notlivých úkonů. První maketa je pří-
kladem opravy a ochrany betonu. Pro 
konstrukční výztuž nosných konstruk-
cí je použit systém MAPEWRAP, kte-
rý se skládá z vysokopevnostní tka-
niny s uhlíkovými vlákny, speciálních 
lepidel a tmelů. Na ochranu železobe-
tonových konstrukcí se používá pří-
pravek MAPEFER 1K, pro sanaci beto-
nu pak maltové směsi PLANITOP 430 
a PLANITOP 200 se SÍŤOVINOU ZE 
SKELNÝCH VLÁKEN a vše je povrcho-
vě upraveno nátěrovými hmotami řady 
ELASTOCOLOR.

Dále se přechází k vnějšímu kontaktní-
mu zateplovacímu systému budov, kte-
rý zvyšuje energetickou účinnost top-
ných systémů a chrání interiér v zimním 
období proti chladu a v létě proti nad-
měrnému prohřívání. Tepelně izolač-
ní panely (z extrudovaného materiá-
lu, korku, skelné nebo minerální vlny) 
jsou nalepeny na vnější stranu obvodo-
vých zdí pomocí výrobku MAPETHERM 
AR1, speciálního lepidla vyvinutého 
firmou Mapei, zaručujícího dokona-
lé přilepení k jakémukoli typu podkla-
du a spolehlivého ve všech klimatic-
kých podmínkách. Konečná povrchová 

úprava se provádí např. SILANCOLOREM 
TONACHINO v barvě dle vlastního 
výběru.

Na dalších dvou panelech jsou před-
staveny dva různé typy podlah. U pod-
lahy určené pro obytné prostory 
s podlahovým vytápěním jsou topné 
spirály instalovány do potěru TOPCEM 
PRONTO a dlažba je nalepena lepi-
dlem ULTRALITE S1, což je jednosložko-
vé vylehčené cementové lepidlo, ekolo-
gicky šetrné, vyrobené s více než 60% 
recyklovaného materiálu. Spáry jsou 
vyplněny ULTRACOLOREM PLUS, spáro-
vací hmotou s protiplísňovou a vodood-
pudivou technologií a vyráběnou ve 26 
barvách. Druhý příklad je průmyslová 
podlaha, kde je vyžadována rychlost při 
pokládce a materiály vynikajících vlast-
ností s vysokou mechanickou a che-
mickou odolností – podklad tvoří potěr 
MAPECEM PRONTO, lepení je provede-
no rychletvrdnoucím deformovatelným 
lepidlem KERAQUICK, spáry jsou vypl-
něny dvousložkovu kyselinovzdornou 
epoxidovou maltou KERAPOXY CQ, kte-
rá se snadno aplikuje i udržuje.Bez pou-
žití lepidel by dokonce mohlo být obtíž-
né zahrát si i kopanou – poslední panel 
představuje využití lepidel na syntetic-
kém trávníku sportovních hřišť, kde se 
používá lepidlo řady ULTRABOND TURF.

5
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Nakonec vidíme ukázku elegantní kou-
pelny, kde je kromě výsledného este-
tického efektu zaručena i dlouhodo-
bá trvanlivost a ochrana podkladu 
díky účinné hydroizoilaci. Pod atrak-
tivní skleněnou mozaikou jsou zobra-
zeny řezy v jednotlivých vrstvách sys-
tému. Na betonovém podkladu je 
nanesen adhezní můstek z PLANICRETE 
a TOPCEMU, dále vrstva potěru TOPCEM 
PRONTO, na kterém je MAPELASTIC, 
pružná hydroizolační cementová stěr-
ka. Pláty skleněné mozaiky jsou přile-
peny lepidlem ADESILEX P10 se zámě-
sí ISOLASTIC, spárování je provedeno 
epoxidovou dekorační spárovací mal-
tou KERAPOXY DESIGN smíchanou 
s MAPEGLITTER, kovovými glittery, kte-
ré spáře dodávají třpytivý vzhled.

Zrozeni z lepidla
Druhá ukázka expozice je věnovaná 
materiálům, které vznikly díky použi-
tí lepidla, jako např. dřevo, z něhož je 
vyroben každý zde vystavený předmět. 
Často je to lepidlo, které dává vznik-
nout novým materiálům nebo dává 
nový život materiálům, které by jinak 
nebyly použitelné. To je případ skel-
ného vlákna, které vzniklo vzájemným 
slepením odlišných materiálů, nebo 
dřevotřísky, která může existovat jen 
díky použití lepidla. Lepidlo dává život 

různým druhům panelů, vrstvám, z kte-
rých se skládá prkno skateboardu, papí-
ru a papírové drti. Ukázky této expo-
zice se věnují výrobě levné dřevěné 
masy pro výrobu nábytkářských výrob-
ků: překlížky, dřevotřísky, laťovky, vodo-
vzdorné lodní překlížky, desek MDF, 
dřevoštěpkových desek a OSB desek. 
Uvnitř tohoto prostoru našel své místo 
Vinavil, vinylové lepidlo, které přibližně 
od roku 1930 nahradilo kostní klih a sta-
lo se nejznámějším lepidlem na dřevo. 
Vinylové lepidlo se skládá z polyviny-
lacetátu a proslulý Vinavil pocházejí-
cí z roku 1942 se sídlem ve Villadossole 
(VB) vděčí za své jméno, které dostal 
v roce 1952, právě slovnímu spojení 
VINyl Acetát VILladossola a stal se dnes 
synonymem lepidla.

Foto 5: Jedna stěna v nové interaktivní 
zóně vzdává poctu Vinavilu, nejslavnější-
mu „bílému lepidlu“ Itálie.

Foto 6: V aktivní zóně je osm dvojic mate-
riálů vzájemně slepených malou kon-
taktní plochou (4 cm2), a vystavených 
statickému zatížení působícího v tahu. 
Návštěvník může zvedat závaží, jehož 
hmotnost odpovídá zatížení působícímu 
na spojovací prvky a může si tak bezpro-
středně uvědomit jakému zatížení odolá-
vají jednotlivá použitá lepidla.

Foto 7: Uprostřed generální konzul 
Japonska v Miláně, Hiroši Azuma, se 
v aktivní zóně účastní vystoupení vědec-
kého průvodce.

Foto 8: Lepidlo stojí u zrodu spojovaných 
vrstev skateboardu

lepidla v letu
Poslední nesmírně zajímavé odděle-
ní expozice bylo věnováno „Lepidlům 
v letu“. Mezi lepidly futuristické přítom-
nosti a budoucnosti se nacházejí lepi-
dla na výrobky špičkových technologií, 
jakými jsou keramické materiály nebo 
kovy s mimořádnými užitnými vlast-
nostmi. Ale i na linkovém letadle stej-
ně jako na raketoplánu se najde spous-
ta částí spojených lepidly. Studovaný 
případ se věnuje „létajícím předmětům“ 
jako je letadlo nebo vrtulník. U všech 
těchto předmětů je zajímavé vědět, že 
slepit „létající předmět“ jako letadlo, 
vrtulník nebo vesmírnou loď je daleko 
jistější než jej spojit nýty, šrouby nebo 
svařit. Na rozdíl od hřebíků a šroubů 
působí lepidlo na celou plochu, a pro-
to je zárukou houževnatějšího spoje. 
Použití lepidel umožňuje i kombinaci 
různých materiálů. Mnoho lepidel doká-
že také tlumit vibrace a zvuky, chránit 
materiály před korozí, izolovat je nebo 

6 8
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vést elektrický proud. Pozornost je dále 
přesunuta na high-tech materiály pou-
žívané v lidském těle, při běžných apli-
kacích, ale i na výrobu základních suro-
vin i v mnoha případech, které mohou 
člověka inspirovat v živočišné říši: u vos, 
bource morušového nebo pavouků.

I když třetí oddíl expozice přímo nesou-
visí s výrobky Mapei a Vinavilu, kte-
ré v současné době nevyrábějí lepi-
dla pro letecký průmysl, hlavním cílem 
této skupiny je vývoj stále sofistikova-
nějších výrobků pro náročnější a zvlášt-
ní použití. Nanovědy a nanotechnolo-
gie jsou obory, do nichž dnes skupina 
Mapei, v rámci přípravy na budoucnost, 
investuje.

aktivní zóna: jak a proč s lepidly
V aktivní zóně mohou návštěvníci prak-
ticky zkoumat některé jevy souvisejí-
cí s lepidly. Víme například, že lepidlo 
je vystaveno různému namáhání: stři-
hu, odtrhu, odlupu, a tahu. Všechny 
tyto jevy si návštěvníci mohou vyzkou-
šet v praxi.
V uzavřených vitrínách je osm dvojic 
materiálů vzájemně slepených malou 
kontaktní plochou (4 cm2), a vystave-
ných statickému zatížení působícím 
v tahu. Návštěvník může zvedat záva-
ží, jehož hmotnost odpovídá zatížení 

působícímu na spojovací prvky a může 
si tak bezprostředně uvědomit jaké-
mu zatížení odolávají jednotlivá použi-
tá lepidla.
Vědecké šoty umístěné v aktivní zóně 
poskytují odpovědi na otázky, jak 
a proč „lepidlo lepí“. První z nich pomo-
cí barevných pásů znázorňuje poměry 
složek potřebných pro výrobu lepidla. 
Další pomocí některých příkladů přeja-
tých z přírody a z každodenního živo-
ta vysvětluje složité vědecké poznatky. 
Vědeckým zkoumáním bylo zjištěno, že 
mechanismus lepení funguje na zákla-
dě spojení elektrostatických, chemic-
kých a mikromechanických vazeb. 
Příkladem elektrostatické síly je gekon, 
kterému štětinky (kterých má přibližně 
14 100 na mm2) na tlapkách umožňují 
udržet se na jakémkoli povrchu. Lepivá 
hmota, která se vyskytuje u škeble je, 
naproti tomu, příkladem chemických 
vazeb, protože se aktivuje pouze v oka-
mžiku, kdy měkkýš zpracovává žele-
zo, které získává z mořské vody, k výro-
bě bílkovin. Podíváme-li se na příklady 
mimo živočišnou říši, háčky suchého 
zipu se zachycují do měkké části díky 
mikromechanickým vazbám.
V aktivní zóně je rovněž umístěna multi-
mediální stanice. Používáním dotykové-
ho displaye jsou návštěvníci vtaženi do 

různých prostředí každodenního živo-
ta, v nichž odhalují přítomnost lepidel 
i tam, kde by je vůbec nečekali.

alchymistické ticho
V této aktivní zóně se výrobky Mapei 
„stávají uměním“. K tomu dochází 
v expozici „Alchymistické ticho“, což je 
instalace, kterou pro muzeum navrhl 
umělec Giuseppe Buffoli a zrealizoval 
Filippo Cazzaniga: být spolu je uměním 
– a tato socha představuje použití lepi-
dla z pohledu umělce.
Na následujících stránkách prozkou-
máme toto umělecké dílo zcela zblíz-
ka a uvidíme, jak firma Mapei konkrét-
ně přispěla k jeho realizaci.

aktivita v muzeu
V muzeu je možné navštívit prohlídkové 
okruhy historických oddělení, prochá-
zet interaktivními expozicemi a účast-
nit se představení vědeckého divadla 
(podrobnosti o programu je možné 
najít na http://www.museoscienza.org/
attivita/default.asp). Zvláště v nové 
expozici „Lepidla“ je možné za asistence 
vědeckého animátora používat expo-
náty, provádět experimentální činnosti 
a prohlížet historické předměty. Tématu 
lepidel se kromě toho věnuje také 
i.lab (interaktivní laboratoř) „Materiály“. 
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Aktivity jsou zaměřené na školy a orga-
nizované skupiny (v období školního 
roku dopoledne od úter ý do soboty) 
a pro ostatní návštěvníky (sobota odpo-
ledne, neděle a svátky).

náRODnÍ MUZeUM VĚDy 
a technOlOgie 
"leOnaRDO Da Vinci"
Národní muzeum vědy a technolo-
gieLeonarda da Vinciho, které bylo 
otevřeno 15. února 1953, se nachá-
zí v olivetánském klášteře z 16. sto-
letí v centru Milána. Díky své roz-
loze 40.000 m2 je dnes největším 
muzeem vědy a technologie v Itá-
lii. Sbírky i interaktivní laboratoře 
i.lab jsou rozděleny do sekcí: Mate-
riály, Doprava, Energie, Komunika-
ce, Leonardo – umění a věda, Nové 
hranice. Dnes se muzeum předsta-
vuje jako experimentální a inovač-
ní laboratoř pro kulturní a obchod-
ní projekty a slouží také jaké místo 
pro dialog mezi odbornou veřej-
ností a občany.

Další informace:
www.museoscienza.org
e-mail: info@museoscienza.it
tel. 02 48 555 1

Foto 10: Poslední část 
výstavních ploch je věnována 
expozici „Lepidla v letu“- 
lepidlům použitým na létajících 
předmětech.

Foto 11: Alchymistické ticho, 
instalace, kterou pro muzeum 
navrhl umělec Giuseppe Buffoli 
a s použitím výrobků Mapei 
zrealizoval Filippo Cazzaniga.

ŘÍMskÝ DŮM
Prohlídka Expozice lepidel v Národním muzeu vědy a technologie "Leonar-
do da Vinci" v Miláně začíná rekonstrukcí domu z římské doby, které je dílem 
Margherity Ossola, s použitím různých systémů a materiálů Mapei.
Na zdění a omítání byly použity výrobky řady MAPE-ANTIQUE, což jsou mal-
tové směsi na bázi vápna a ekopucolánu, bez obsahu cementu, se zcela srov-
natelnými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi malt, které byly používané 
v dobách starých Římanů.

Podívejme se zblízka na jednotlivé fáze provádění.
Pokud se týká systému provádění jádrová omítka – jemná omítka - malba, 
přistoupíme nejprve k aplikaci maltové směsi MAPE-ANTIQUE RINZAFFO, kte-
rou naomítáme na cihelné zdivo. Jedná se o předem namíchanou maltovou 
směs světlé barvy odolnou proti chloridům, bez obsahu cementu, kterou je 
nutné aplikovat před nanesením jádrové odvlhčovací omítky. Je obzvláště 
vhodná jako základní vrstva při provádění oprav historických staveb z kame-
ne, tufu a cihel, které jsou poškozeny vysokým obsahem chloridů. V tomto 
konkrétním případě byla malta MAPE-ANTIQUE RINZAFFO použita proto, 
že kromě spousty jiných výjimečných technických vlastností má mechanic-
ké parametry - zejména modul pružnosti a porozitu - velmi podobné antic-
kým maltám na bázi vzdušného hašeného, pucolánového nebo hydraulic-
kého vápna, které se původně používaly při výstavbě historických staveb. 
Po několika hodinách byla, pro propojení systému a významného zlepšení 
již tak vynikajících chemicko-fyzikálních vlastností, na mírně zaschlý MAPE-
ANTIQUE RINZAFFO aplikována sanační maltová směs MAPE-ANTIQUE MC. 
Tento výrobek, je-li nanesen v tloušťce alespoň 2 cm, přispívá ke zlepšení pří-
držnosti makroporézní omítky na problematické podklady (například kamen-
né zdivo) a ke sjednocení savosti v případě smíšeného zdiva (kámen - cih-
la). Na závěr byla nanesena několikamilimetrová vrstva MAPE-ANTIQUE LC, 
pojivové směsi na bázi hydraulického vápna s pucolánovou reakcí smíchané-
ho s plnivem vhodné granulometrie, které zaručuje ve spojení s MAPE-ANTI-
QUE MC tvorbu mikropórů, a tedy vysokou propustnost vodních par stejně 
jako je tomu u původních historických malt na bázi vápna a pucolánu. Tím 
umožňuje krystalizaci solí ve vzniklých pórech omítky a pomalé a postup-
né odvádění kapilární vlhkosti vzlínající ze základů. Na poslední, ještě čers-
tvou vrstvu malty, byla aplikována pohledově zajímavá dekorativní úprava 
v dokonalém starořímském stylu.
I v případě pěkné kamenné mozaiky, která zdobila zmíněné "antické zákoutí" 
muzea, nabídla Mapei své technické řešení s úctou k tradičnímu řešení. Na 
stávající vrstvu kamenné štětové dlažby byla podle technologického postu-
pu nanesena ložná vrstva „lepicí malty“, skládající se z MAPE-ANTIQUE LC 
smíchaného s kamenivem a hašeným vápnem. Do této vrstvy byly s řeme-
slnou zručností položeny fragmenty mozaiky.
Vysoká spolehlivost použitých materiálů a krása barev a vzorů, které výzdo-
bu spojují, nám dává možnost "dotknout se" skutečného patricijského obyd-
lí z časů starého Říma. Tyto zážitky můžeme znovu prožít také díky společ-
nosti Mapei při návštěvě nové expozice lepidel v muzeu vědy a technologie 
v Miláně. 
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100 meetingů a konferencí, které byly 
všechny hojně navštěvované a velice 
kladně hodnocené.
MADE expo byla skutečně nevšedním 
zážitkem díky svým kulturním pro-
jektům, jako byla instalace Budovy 
hraček č. 1 italského architekta Italo 
Roty věnovaná futurismu, umístěná 
v Piazzetta Reale (přímo v srdci cen-
tra města Milána), a Instanthouse 
Show, zaměřená na motivaci studentů 
pro vlastní prezentace svých projek-
tů v soutěži o návrh dočasných obyt-
ných buněk pro Expo 2015. Tato sou-
těž se třemi vítězi a zvláštním čestným 
uznáním ze 74 přihlášených projektů, 
se zaměřovala na individuální modu-
lové obytné jednotky navržené tak, 
aby sloužily k ubytování mladých hos-
tů v Miláně během Expo 2015. Cílem 
soutěže Instanhouse bylo vytvoření 
„ekologického povědomí“ nebo, jinými 
slovy, výzkum a experimentování s ino-
vativními materiály šetrnými k životní-
mu prostředí.
Úspěch veletrhu MADE expo znovu 
potvrzuje ústřední význam Milána 
jakožto důležitého centra italského 
stavebnictví a architektury, čímž ofici-
álně otevírá cestu pro velkou veletržní 

Druhý ročník MADE expo Milano 
Archittetura Design Edilizia 
svým úspěchem předčil i ta nej-

smělejší očekávání a přilákal o 17,1 % 
více návštěvníků než minulý rok. 
Skupina Mapei se do této akce zapojila 
s nadšením a své tři samostatné stán-
ky využila k tomu, aby všem návštěv-
níkům ukázala, jak se společnost s veš-
kerou svou energií a úsilím angažuje ve 
všech stavebních odvětvích.
Kromě dvou stánků Mapei umístěných 
přímo před hlavním stánkem ve středu 
Pavilonu 4, byla velká část výstavní plo-
chy vyhrazena její dceřinné společnosti 
Polyglass.
Podle konečných propočtů tuto akci, 
která se konala od 4. do 7. února 2009 
na Výstavišti ve Rho (blízko Milána), 
navštívilo 200 126 návštěvníků (z toho 
19 202 zahraničních návštěvníků ze 118 
zemí, což je zvýšení o 19,8 % ve srovná-
ní s ročníkem 2008). Úsilí organizáto-
rů bylo odměněno zastoupením všech 
italských vysoce uznávaných odborní-
ků (architektů, designérů a specialistů), 
kteří se akce zúčastnili a kteří skuteč-
ně ocenili rozmanitost vystavované-
ho zboží. Veletrh organizovaný společ-
ností MADE eventi srl. a podporovaný 
organizací Federlegno-Arredo (Italská 
federace výrobců dřeva, korku, nábyt-
ku a vybavení) a Uncsaal (Italská unie 
podniků vyrábějících hliník, slitiny, oce-
lové dveře a okna), se rozrostl takovým 
způsobem, že vedle velice pozitivního 
výsledku vlastní výstavy, je také znám-
kou důvěry ve stavebnictví.
Spokojenost s výsledkem se projevi-
la také nadšením a obecně pozitivním 
pocitem, který byl patrný po celé čtyři 
dny této akce ve všech stáncích 1739 
vystavovatelů, pokrývajících plochu 
přes 100 000 m2 výstavních prostor.
Ekologický přístup, úspora energie, ino-
vace a ochrana zdraví byla pouze někte-
rá z probíraných témat, která byla na 
výstavě prezentována prostřednictvím 

událost Expo 2015, kterou podporuje 
i Mapei.
Reference o této akci ze strany médií 
byly také neobyčejně uspokojivé. Tento 
rok bylo na výstavě akreditováno 1309 
novinářů, což je o 14,8 % více než v loň-
ském roce. Toto číslo je významné 
nejen pokud jde o počet novinářů, ale 
zejména co se týče kvality zpravodaj-
ství ze strany médií (jak odborných, tak 
i všeobecně zaměřených, včetně novin 
a televizních stanic).

Mapei na veletrhu MaDe expo
Mapei chtěla svou účastí na veletrhu 
poskytnout široké veřejnosti více infor-
mací o společnosti a ukázat, kolik úsi-
lí a energie věnuje vývoji a výzkumu 
v oblasti stavební chemie a jakou pod-
poru poskytuje svým materiálům a sys-
témům. Současně prezentovala své 
dlouholeté zkušenosti, které získala ve 
všech oborech stavebnictví. Všechny 
materiály a systémy byly pečlivě navr-
žené tak, aby splňovaly ty nejnároč-
nější požadavky zákazníků a umožnily 
uplatnit na stavbách veškerá technická 
řešení od základů až po střechu.
Ekologické výrobky a systémy, inova-
ce, úplný sortiment řešení, spolehlivost 

mapei představila  
své nejnovější výrobky 
a systémy na druhém 
ročníku veletrhu madE, 
milano architettura 
design Edilizia
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a označených tímto symbolem.
Návštěvníci, kteří navštívili stánky spo-
lečnosti Mapei, obdrželi informace 
o nejrůznějších výrobcích a systémech. 
Při prohlídce jim byla předána veškerá 
technická dokumentace a obchodně-
techničtí pracovníci byli pro návštěvní-
ky veletrhu po celou dobu k dispozici 
pro zodpovězení nejrůznějších dotazů.

Velký stánek Mapei v Pavilonu 4
Hlavní stánek Mapei v Pavilonu 4 pokrý-
vající plochu přes 400 m2 a postavený 
ve dvou úrovních, prezentoval ucelené 
řady výrobků pro široký rozsah použití.
Bylo vystaveno mnoho zajímavých 
novinek, např. MAPESILENT®, což je 
nový zvukově izolační systém pro 
snížení kročejového hluku. Jedná se 
ve skutečnosti o systémové řešení 

a kvalitní služby. Toto jsou trumfy navíc, 
kterými se chtěla společnost Mapei 
prezentovat na veletrhu v Miláně. Svou 
opětovnou účastí na MADE expo Mapei 
zdůraznila svůj závazek k životnímu 
prostředí tím, že ukázala svůj postoj 
a ohleduplnost při výrobě a výstav-
bě (zcela bez ohledu na marketingové 
trendy). Společnost Mapei čerpá z více 
než 30leté zkušenosti a prosazuje směr, 
kterým se ubírá, svým logem „Zelené 
inovace“. To znázorňuje zelený strom, 
který je jasně viditelný na bílých stě-
nách stánku. Veškeré produkty Mapei 
vyhovují mezinárodním předpisům na 
výrobu ekologicky šetrných výrobků, 
a jsou označeny logem „Zelená inova-
ce“. V sortimentu Mapei je v součas-
né době více než 150 výrobků odpo-
vídajících uvedeným požadavkům 

s použitím desek, membrán a doplňko-
vých výrobků vyrobených z izolačního 
materiálu, které se na podlahu insta-
lují před zhotovením podlahových 
potěrů. MAPESILENT® splňuje všechny 
požadavky na akustickou izolaci pod-
lah před prováděním samonosných 
podlahových potěrů. Po instalaci systé-
mu MAPESILENT® a provedení potěru 
může být zhotovena jakákoliv nášlap-
ná vrstva (keramická dlažby, přírodní 
kámen, parkety, atd).
Neobyčejně zajímavé jsou také různé 
systémy Mapei navržené pro výstavbu 
sportovních zařízení a pokládku synte-
tického trávníku. V této oblasti byly na 
veletrhu MADE expo představeny dva 
nové výrobky: ULTRABOND TURF PU 1K 
a ULTRABOND TURF PU 2K.

Mapei is green* worldwide
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Mapefloor Parking System    Waterproof coating for
surfaces suitable for vehicles

Velká pozornost se soustředila na sys-
tém pryskyřičných a cementových 
podlah. V této oblasti přišla Mapei se 
specifickými systémy pro průmyslová 
a komerční prostředí. Představila zde 
MAPEFLOOR PARKING SYSTEM, což je 
deformovatelný, protiskluzný polyu-
retanový systém s vysokou odolnos-
tí proti abrazi bez obsahu rozpouš-
tědell, snadno se aplikuje v několika 
krocích a je určený pro podlahy a pruž-
né hydroizolační vrstvy na parkoviš-
tích vystavených intenzivnímu pro-
vozu. Rychletvrdnoucí samonivelační 
probarvená podlaha na bázi cementu 
s názvem ULTRATOP SYSTEM se pou-
žívá pro úpravu stávajících i provádění 
nových podlah v průmyslové a občan-
ské a bytové výstavbě, ale i v atrak-
tivních komerčních a výstavních pro-
storách. Také MAPEFLOOR SYSTEM na 
bázi epoxidových pryskyřic je vyroben 
v souladu se stále přísnějšími evropský-
mi normami s velmi nízkým obsahem 

organických těkavých látek. V oblasti 
povrchových úprav využila společnost 
Mapei příležitosti a představila návštěv-
níkům ucelenou řadu vyhlazovacích 
a vyrovnávacích omítkových směsí 
a tixotropních stěrek pro dokončení 
povrchů betonových konstrukcí a zdě-
ných konstrukcí opatřených jádrovou 
omítkou. V souvislosti s opravami beto-
nových ploch návštěvníky zcela jistě 
upoutal výrobek PLANITOP 430, vlák-
ny vyztužená tixotropní malta na bázi 
cementu určená k sanaci betonových 
konstrukcí. Pozornost na veletrhu upou-
taly rychletvrdnoucí podlahové potěry 
TOPCEM PRONTO, MAPECEM PRONTO 
a samonivelační stěrky ULTRAPLAN, 
ULTRAPLAN ECO, atd.
Kromě nejnovějších systémů pro insta-
laci všech druhů podlahových krytin 
(keramických dlažeb, přírodního kame-
ne, povlakových krytin a dřeva) byla 
středem pozornosti také řada nových 
ekologických lepidel pro krytiny z PVC, 

linolea , gumy a textilních koberců: 
ULTRABOND ECO 170 pro textilní kry-
tiny, ULTRABOND ECO 380 pro PVC 
a ULTRABOND ECO 520 pro linoleum.
V případě lepení keramických dlažeb 
byla pozornost zaměřena na vylehče-
ná cementová lepidla, jako je nedáv-
no představená novinka ULTRALITE 
S1 a nebo řada vysoce účinných lepi-
del KERAFLEX. Za zmínku také sto-
jí KERAPOXY DESIGN, dvousložko-
vá kyselinovzdorná epoxidová lepicí 
a spárovací hmota pro dekorativní spá-
rování obkladů a dlažeb, a dobře zná-
má a žádaná cementová spárovací 
hmota ULTRACOLOR PLUS.
Oblastí, ve které stojí Mapei již dlou-
há léta na samém vrcholu, jsou izolace 
proti vodě a zemní vlhkosti. Bylo zcela 
logické, že výstava MADE expo poskyt-
la příležitost představit, vedle dob-
ře známých produktů MAPELASTIC, 
MAPELASTIC SMART a MAPEGUM 
WPS – určených k hydroizolaci teras, 
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balkónů, bazénů, koupelen, atd. také 
další speciální výrobky pro hydroizo-
laci konstrukcí z jakéhokoliv oboru 
stavebnictví.
Pokud jde o izolaci podzemních kon-
strukcí, pozornost se soustředila na 
výrobky pro hydroizolaci podzem-
ních konstrukcí na bázi bentonitu řady 
MAPEPROOF, bitumenové výrobky řady 
PLASTIMUL a nově i na MAPELASTIC 
FOUNDATION, což je dvousložková 
pružná cementová hydroizolační mem-
brána určená k izolaci povrchu betono-
vých konstrukcí vystavených jak pozi-
tivnímu, tak i negativnímu tlaku vody.
Ve velkém stánku Mapei v Pavilonu 4 
byly k vidění také další výrobky, které 
nacházejí při výstavbě široké uplatně-
ní a jsou schopny vyřešit řadu závaž-
ných problémů, což společnosti Mapei 
umožňuje zaměřit se na konkretní sys-
témová řešení.
Pokud jde o statické úpravy staveb, 
vyzdvihla Mapei do popředí FRP 
SYSTÉM určený pro dodatečné zesí-
lení stavebních konstrukcí z betonu, 
zdiva, dřeva a oceli, a FRG SYSTÉM 
pro výztužení prvků z kamene, cihel 

a tufu. V oblasti sanace železobeto-
nových konstrukcí a ochrany povrchu 
byly standardně představeny osvědče-
né výrobky MAPEFER, STABILCEM SCC, 
MAPEGROUT EASY FLOW, MAPEGROUT 
E A S Y  F L O W  G F,  M A P E L A S T I C 
a ELASTOCOLOR PAINT ),  i  systé -
my pro sanaci a odvlhčení zdiva řady 
POROMAP a MAPE-ANTIQUE, ideální 
pro opravy historických budov).
Údržba silnic měla také svůj vlast-
ní vyhrazený výstavní prostor. Byla 
vystavena řada speciálních, vysoce 
kvalitních výrobků řady MAPEGROUT: 
MAPEGROUT SV, MAPEGROUT SV T, 
a MAPEGROUT SV FIBER, který je určen 
i pro práce v zimním období a umožňu-
je aplikaci při teplotách do -5 °C.
Pro povrchovou úpravu stěn Mapei 
představila širokou škálu systémových 
řešení i jednotlivých výrobků kombi-
nujících vysokou kvalitu s vynikající 
odolností proti působení agresivních 

vlivů prostředí. Umožňují tak ochra-
nu a dekorativní úpravu povrchů. Tato 
skupina výrobků byla v nedávné době 
rozšířena o řadu BASE COAT, což jsou 
penetrační nátěry na bázi akrylových 
pryskyřic ve vodní disperzi. Byly vyvi-
nuté speciálně pro přípravu a sjedno-
cení podkladu a zvýšení krycí schop-
nosti finálních nátěrových systémů. 
Všechny výrobky lze namíchat podle 
požadované barvy automatickým sys-
témem barvení ColorMap®.
V dokonalé shodě s politikou “zelené 
inovace” bylo MADE expo vyhrazeno 
pro systém MAPETHERM, který zajišťu-
je snížení spotřeby energie jak v létě, 
tak i v zimě, a je označen logem „Green 
Innovation by Mapei“ (zelená inovace 
od Mapei).
MAPETHERM je v současné době vel-
mi známý systém tepelné izolace firmy 
Mapei, jehož charakteristickým prv-
kem je speciální lepidlo MAPETHERM 
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AR1 zaručující dokonalou přídržnost 
k jakémukoli druhu podkladu i izolantu 
(vyrobeného z extrudovaného a pěno-
vého polystyrenu, korku a minerální 
vlny).
Poslední na seznamu, ale neméně důle-
žitá, byla na veletrhu v Miláně uvedena 
řada přísad do betonu: integrovaná 
řešení pro cementárny a betonárny, 
navržená za účelem snížení spotřeby 
neobnovitelných zdrojů nerostných 
surovin, snížení emisí CO2, prodloužení 
životnosti konstrukcí a rekultivaci kon-
taminované půdy. Pokud jde o posled-
ně zmiňovaný problém, vyvinula (a na 
veletrhu představila) Mapei HPSS 
SYSTEM: inovativní integrovaný systém 
založený na použití hydraulických pojiv 
při úpravě kontaminované půdy.
Všechny produkty a systémy byly před-
staveny jako vždy formou fyzických 
aplikací, filmových klipů, klíčových 
odkazů a grafických panelů.

stánek Polyglass
Po převzetí mezinárodní skupiny Polyglass (o kterém jsme Vás informovali v čís-
le 27 Realta Mapei International), společnosti specializující se na impregnační 
membrány a izolační systémy, existuje teď ucelená řada těchto výrobků určená 
pro izolaci stavebních konstrukcí různého typu.
Nyní, když je Polyglass součástí Mapei group, může také Mapei svým zákazníkům 
nabízet zajímavou řadu výrobků v oblasti hydroizolací stavebních konstrukcí.
Polyglass měl na MADE expo svůj vlastní stánek, přímo naproti stánku Mapei 
v Pavilonu 4.
To poskytovalo příležitost představit kompletní řadu technologicky nejvyspělej-
ších výrobků v této oblasti stavebnictví.
Polyglass svůj výstavní prostor využil k představení své nejnovější generace 
samolepicích hydroizolačních membrán založených na technologii ADESO®, což 
je moderní a nejpokrokovější bitumenová izolace.
Samolepicí izolační membrány vyvinuté a vyrobené pomocí technologie 
ADESO® zaručují při výstavbě vysokou spolehlivost, rychlost a poskytují mnoho-
stranné využití. Jsou ideálním řešením při moderních stavebních technologiích. 
Samolepicí bitumenové membrány s technologií ADESO® jsou vyrobeny pokro-
kovým způsobem, který umožňuje vrstvení bitumenu, a tím vytvoření jednotli-
vých membrán různých tlouštěk spojených do jedné vrstvy a opatřené samole-
picí kontaktní plochou.
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  Mimořádná 
schopnost redukce 
záměsové vody

  Optimalizace 
zachování doby 
zpracovatelnosti

  Rychlý vývoj 
mechanické 
pevnosti

Vývoj nových výrobků 
a používání nových 
systémů hraje stále 
podstatnější roli v různých 
fázích přípravy projektů 
i při provádění staveb 
a umožňuje zkrácení 
doby výstavby a současně 
poskytuje záruku 
dlouhodobé trvanlivosti 
dokončeného díla.

Dynamon SX je řada 
superplastifikačních 
přísad určených pro velké 
stavebnictví.

Dynamon SX
Pro velké stavebnictví
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Spoločnosť MAPEI patrí dlhodobo k najväčším svetovým výrobcom materiálov 
stavebnej chémie, lepiacich a tesniacich tmelov. Navrhnuté systémové riešenia 
zodpovedajú najvyšším požiadavkám zhotoviteľa i stavebníka na kvalitu a život-
nosť v zabudovanom diele. Výrobky MAPEI sa úspešne používajú vo všetkých 
odvetviach stavebníctva t.j. v podzemnom, pozemnom, dopravnom, vodohospo-
dárskom a v neposlednom rade i cestnom.

Materiály Mapei popri iných významných stavbách na Slovensku sa úspešne pou-
žívali aj pri výstavbe tunela Bôrik. V priebehu celej výstavby tunela boli odporu-
čené a použité materiály Mapei pri striekaní betónu 
primárneho ostenia (urýchľovacie a plastifikačné prí-
sady), pri sanácii „hniezd“ vzniknutých na sekundár-
nom ostení, pri oprave štrbinových žľabov i pri výpl-
ni dilatačných škár v chodníkoch. Celkové množstvo 
dodaného materiálu Mapei v tuneli Bôrik spoločnos-
ťou Mapei predstavovalo 1400 ton.

Tunel Bôrik sa nachádza v úseku Mengusovce – 
Jánovce a je súčasťou diaľničného ťahu D1 na tra-
se Bratislava – Žilina – Prešov – Košice – hranica 
s Ukrajinou. V oboch tunelových rúrach je zrealizova-
ná cemento-betónová vozovka, v ktorej sa nachád-
zajú a sú osadené kanalizačné poklopy, ktorých 
kompletná technológia osadzovania prebiehala na 
základe odporučení a za použitia materiálov spoloč-
nosti Mapei.

technologický postup osadenia kana-
lizačných poklopov v tuneli Bôrik
Po zabetónovaní vozovky sa stredy 
šáchtt presne vytýčili a za pomoci vŕta-
cieho stroja s diamantovým nadstavcom 
priemeru 1000 mm sa za mokra vyrezali 
kruhové otvory cez celú hrúbku vozov-
ky, v ktorej budú osadené oceľové rámy 
s poklopmi. Po vyrezaní otvoru sa kraje 
mechanicky rozrušili použitím búracie-
ho kladiva tak, aby vŕtací stroj bol schop-
ný celý vyrezaný kus zdvihnúť. Vzhľadom 
na výšku vozovky a výšku samotného 
kanalizačného poklopu bolo potrebné 
vytvoriť debnenie, ktoré umožní doko-
nalé podliatie oceľového rámu a tiež sa 

bude môcť jednoducho 
oddebniť po zaliatí. Po 
zadebnení sa priestor 
vyplnil odporučenou 
a odsúhlasenou teku-
tou maltou Mapegrout 
SV. Výška zalievaného 
priestoru bola od 250 
do 300 mm v závislosti 
na nerovnosti podkla-
du, z tohto dôvodu bolo 
potrebné do namiešanej 
zmesi dávkovať 40 % tri-
edeného kameniva frak-
cie 4–8 mm, aby materiál 
vytvrdzoval bez vzniku 
trhlín. Vytvrdnutý mate-
riál mal dostatočnú pev-
nosť už po 2 hodinách, 
čo umožňovalo rýchle 
oddebnenie zaliateho 
rámu a presunutie na 
ďalšie vytýčené mies-
to. Cementový zálievko-
vý materiál Mapegrout 
SV sa vylieval do výš-
ky 70 mm od konečné-
ho povrchu vozovky. 
Vzniknutý priestor sa 
nakoniec vyplnil trva-
le pružnou modifikova-
nou asfaltovou hmotou 
(tzv. asfaltová dilatá-
cia, ktorá je zložená zo 
zmesi kameniva a vyso-
ko modifikovanej záliev-
kovej hmoty) s presy-
pom kameniva, ktorá 
je v mieste osadeného 
kanalizačného priesto-
ru aj finálnou povrcho-
vou úpravou vozovky. 
Výhodou tohto materi-
álu je vodonepriepust-
nosť,  nehlučný pre -
jazd daným miestom 
a v neposlednom rade 
aj odstránenie namáha-
nia dynamických účin-
kov vznik nutých na 
vozovke, ktoré bežne vznikajú pri prejazde vozidiel cez kovové 
konštrukcie.

K zalievaniu kanalizačných poklopov vo vozovke tunela Bôrik 
bol navrhnutý a odsúhlasený zhotoviteľom a stavebníkom 
materiál Mapei – MAPEGROUT SV.

MaPegRoUt SV
Tekutá malta s kontrolovaným zmrašťovaním a veľmi rýchlym 
priebehom tuhnutia a tvrdnutia určená na opravy betónu, kot-
venie a upevňovanie kanalizačných poklopov a ostatných cest-
ných prvkov.

Tunel Bôrik – východný portál

Vytýčený stred šachty v zabetónovanej 
vozovke

Príprava vŕtacej súpravy

Vyrezaný kruhový otvor priemeru 1000 m

Kanalizačná šachta vo vozovke pred osadením 
poklopu.

Použitý materiál 
k zálievke kanalizačných 
poklopov
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oBlaSti PoUŽitia
•   Opravy cestných a diaľničných sta-

vieb alebo letiskových plôch, kde je 
vyžadované veľmi rýchle obnovenie 
prevádzky

•   Opravy  silno poškodených betó-
nových konštrukcií, ktoré vyžadujú 
použitie tekutých mált.

nieKtoRÉ PRÍKlaDY PoUŽitia
•   Kotvenie prvkov cestných a diaľnič-

ných konštrukcií

•   Kotvenie  rámov  kanalizačných 
poklopov šachiet a revíznych poklo-
pov šachiet plynového, elektrického 
a telefónneho vedenia

•   Kotvenie betónových stožiarov elek-
trického alebo telefónneho vedenia

•   Kotvenie dopravných značiek

•   Opravy betónových chodníkov

•   Kotvenie betónových stožiarov elek-
trického alebo telefónneho vedenia

technicKÉ VlaStnoSti
Mapegrout SV je vopred pripravená jednoz-
ložková prášková zmes zložená zo špeciálnych 
hydraulických spojív, vysokopevnostného 
cementu, triedeného kameniva a špeciálnych 
prísad. Materiál je vyrobených podľa špeciál-
nej receptúry vyvinutej vo výskumných labo-
ratóriách spoločnosti Mapei.

V závislosti na množstve pridanej zámesovej 
vody môže mať Mapegrout SV tekutú alebo 
veľmi tekutú konzistenciu, čo umožňuje liatie 
do debnenia alebo inak pripraveného priesto-
ru bez rizika rozmesovania zmesi.

Vytvrdnutá malta dosahuje vysoké mecha-
nické pevnosti (55 MPa), dlhodobú životnosť, 
je vodonepriepustná a má vysokú odolnosť 
voči oderu.

Tab. 1: Vybrané výsledné technické vlastnosti 
Mapegrout SV

Objemová hmotnosť 2 250 kg/m3

Farba šedá, príp. čierna

Max. priemer kameniva 2,5 mm

Max. hrúbka vrstvy bez 
pridania kameniva

50 mm

Spracovateľnosť pri 20°C 15 min 

Konečné vyzretie pri 20°C 35 min 

Teplota počas spracovania od +5 °C do +35 °C

Pevnosť v tlaku
• po 2 hodinách pri 20 °C
• po 24 hodinách pri 20 °C
• po 28 dňoch pri 20 °C

> 20 MPa
> 34 MPa
> 55 MPa

Pevnosť v ťahu za ohybu
• po 2 hodinách pri 20 °C
• po 24 hodinách pri 20 °C
• po 28 dňoch pri 20 °C

> 4 MPa
> 7 MPa
> 9 MPa

Prídržnosť k podkladu
po 28 dňoch pri 20 °C a 50% 
rel. vlhkosti

> 2 MPa

Príprava podkladu
Odstrániť poškodené alebo nesúdržné časti 
betónu, aby povrch zostal pevný, bez zostat-
kov prachových súčastí, olejov, mastnôt, ktoré 
by znižovali prídržnosť materiálu k podkladu. 
Podklad pred aplikáciou je nutné dostatočne 
nasýtiť vodou.

Príprava tekutej malty Mapegrout SV
Do miešačky je nutné naliať požadované 
množstvo vody k vytvoreniu zmesi správnej 
konzistencie (cca 3–3,25 l na 25 kg balenie), 
pričom sa postupne pridáva prášková zmes. 
Miešanie sa odporúča približne 2 minúty, pri-
čom zmes by mala byť dokonale homogén-
na, prípadné nerozmiešané súčasti malty sa 

odstránia zo stien miešačky. Zmes sa nechá odstáť približ-
ne 1–2 minúty a opätovne sa premieša. V prípade spra-
covania materiálu nad 50 mm musí byť Mapegrout SV 
zmiešaný s 30–40 % kameniva frakcie 4–8 mm. Po zmieša-
ní s kamenivom vznikne stredne tekutá hmota priprave-
ná priamo k použitiu. Spracovateľnosť namiešanej malty 
je približne 15 min (pri 20 °C). Vďaka schopnosti rýchleho 
vytvrdzovania je Mapegrout SV skoro pochôdzny a schop-
ný zaťaženiu pojazdom dopravných prostriedkov približne 
2 hodiny po spracovaní (pri teplote +20 °C).

nanášanie zmesi
Zmes sa aplikuje voľným liatím do požadovaného pries-
toru bez použitia vibračných prostriedkov (do výšky 50 
mm). V prípade konečnej povrchovej úpravy s asfaltovou 
vrstvou sa odporúča vynechať hĺbku min. 30 mm, aby táto 
vrstva dostatočne priľnula k podkladu a mala požadované 
zaťaženie, bez možnosti oddeľovania sa od podkladu vply-
vom prevádzky a zaťaženia.

Rýchlosť konečného vytvrdnutia zálievkových mált závi-
sí vždy od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu daného 
priestoru, kde sa materiál používa. Požadované minimálne 
pevnosti tlaku a v ťahu povrchových vrstiev boli bez pro-
blémov dosiahnuté už po niekoľkých dňoch a vyhovovali 
požadovaným parametrom.

Technológia použitá pri osadzovaní kanalizačných poklo-
pov za použitia zálievkovej hmoty a odborných konzultácií 
s technickým oddelením Mapei v tuneli Bôrik bola v súla-
de najvyšších požiadaviek zhotoviteľa a stavebníka na kva-
litu zabudovaného materiálu, čo sa týka prevádzkových 
podmienok i z pohľadu životnosti.

Celkovo bolo navrhnutou technológiou osadených 
v oboch tunelových rúrach 48 kanalizačných poklopov.

Ing. Stanislav Hošek
produktový manažér spoločnosti Mapei SK  

pre sanácie železobetónových konštrukcií

Zabetónovaný kanalizačný poklop s použitím 
asfaltovej dilatácie

Aplikácia malty Mapegrout SV Osadený kanalizačný poklop vo vozovke



Sanácia mostného objektu 
ponad železničnú trať
Dynamicky namáhaná 
železobetónová 
konštrukcia 
frekventovaného 
prejazdu ponad 
železničnú trať 
Bratislava – Kúty 
v úseku 52 km 
vykazovala značné 
poškodenie. Oprava 
celého objektu spojená 
s dôkladnou sanáciou 
nosnej mostovej 
konštrukcie by sa 
nezaobišla bez použitia 
spoľahlivého systému 
stavebnej chémie.

Železobetónová konštrukcia mostného 
objektu v blízkosti Plaveckého Štvrtku si 
pre rozsiahle poškodenie v dôsledku zaťa-
ženia premávkou vyžadovala rozsiahly 
sanačný zákrok. V prvom kroku sanácie 
mosta sa dôkladne očistil podklad i oceľo-
vá výstuž. Pre výrazné poškodenie kon-
štrukcie bolo nevyhnutné odstrániť všetky 
vrstvy až na zdravý betón zdrsňovaním tak, 
aby sa dosiahla pevnosť v ťahu povrcho-
vých vrstiev, t. j. min. 1,5 MPa. Podkladový 
betón tiež nesmel byť skarbonatizovaný 
(pH menej ako 9,5) a nesmel obsahovať 

viac ako 0,4 % chlorido-
vých iontov hmotnost-
ne vo vzťahu k množ-
s t v u  c e m e n t u .  N a 
povrchu nesmelo dôj-
sť k výskytu trhlín väč-
ších ako 0,2 mm. Kvalita 
pripraveného podkla-
du sa preverila skúškou 
povrchovej pevnosti 
v ťahu. Po očistení kon-
štrukcie vznikol dosta-
točne zdrsnený, pevný 
a čistý podklad bez ďal-
ších cudzorodých látok, 
ktorý vyhovoval apliká-
cii ďalších vrstiev. Takto 
pripravený podklad je 
zároveň zárukou dlho-
dobej súdržnosti vrstiev 
ako celku.

Sanácia 
železobetónovej 
konštrukcie
Súčasťou prípravy pod-
kladu bolo aj očistenie 

oceľovej výstuže od hrdze a iných nečis-
tôt (prach, olej, starý náter) až na biely kov. 
Na pripravenú oceľovú výstuž sa v dvoch 
vrstvách s hrúbkou 1,5 až 2,0 mm aplikoval 
ochranný antikorózny náter na báze poly-
mérov, cementových spojív a inhibítorov 
korózie vo vodnom roztoku. Tento náter 
zvyšuje prídržnosť zmesi na cementovej 
báze k podkladom všetkého druhu, vrátane 
reprofilačnej zmesi k podkladu.
Ďalšiu vrstvu v podobe hrubej reprofila-
čnej malty bolo možné naniesť už po pia-
tich hodinách od nanesenia antikorózne-
ho náteru. Reprofilačná malta, zložená 
z cementov, kremičitej inertnej frakcie, špe-
ciálnych prísad a polypropylénových vlá-
ken sa navrhla a odporučila preto, že svo-
jou výslednou pevnosťou v tlaku sa najviac 
podobala pevnosti existujúcej podkladovej 
betónovej vrstvy. Pred nanesením repro-
filačnej malty sa mierne zdrsnený povrch 
podkladu dokonale nasýtil vodou. V jed-
nom kroku bolo možné reprofilovať kon-
štrukciu až do hrúbky 35 mm. V lokálnych 
miestach, ktoré si vyžadovali väčšiu hrúbku 
sanačnej vrstvy, sa druhá vrstva nanášala 
po približne štyroch hodinách od nanese-
nia prvej vrstvy.
Vzhľadom na požiadavku investora vytvoriť 
pohľadový betón sa na konečné vyhlade-
nie povrchu použila jemná sanačná malta. 
Išlo o cementovú maltu pripravenú z vyso-
kokvalitných cementov jemnej zrnitosti, 
syntetických polymérov vo vodnom rozto-
ku. Technické parametre použitého mate-
riálu museli splniť požiadavky na výbor-
nú prídržnosť na podklady na cementovej 
báze a vysokú odolnosť proti pôsobeniu 
posypových solí a agresívnych plynov (CO2, 
SO2, NOX) na betón. Rovnako významná je 
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aj odolnosť malty proti vysokému počtu 
zmrazovacích cyklov. Jemnú maltu bolo 
možné nanášať v hrúbke maximálne 3 mm 
na navlhčený podklad po 72 hodinách od 
nanesenia poslednej vrstvy hrubej mal-
ty. Pri dokončovaní povrchu bolo nevy-
hnutné zabrániť zbytočnému pridávaniu 
vody, aby povrchová vrstva pevnostne 
nezoslabovala.
Konečné vytvrdnutie sanačných mált závisí 
vždy od teploty a relatívnej vlhkosti vzdu-
chu na mostovej konštrukcii. Preto je apli-
kácia sekundárnej ochrany konštrukcie 
v podobe náterov možná až po úplnom 
vyschnutí jemnej malty, t. j. najlepšie po 
piatich dňoch.

Sekundárna ochrana konštrukcie
Na sekundárnu ochranu pohľadových 
plôch mostovej konštrukcie pri Plaveckom 
Štvrtku sa použila jednozložková farba na 
báze akrylátových živíc vo vodnom roztoku. 
Po vyzretí dodal tento náter konštrukcii nie-
len požadovanú farebnosť, ale zároveň na 
povrchu konštrukcie vytvoril odolnú elas-
tickú vrstvu, ktorá chráni pred zmrazova-
cími cyklami, odoláva pôsobeniu posypo-
vých solí a pôsobeniu CO2 na betón. Náter 
bolo možné aplikovať v dvoch vrstvách na 
jemnú reprofilačnú maltu už po 24 hodi-
nách. Nanášať ho možno len na dostatočne 
vyzretý, suchý, čistý podklad zbavený pra-
chu a iných nečistôt.
Pre ochranu vodorovnej konštrukcie (rímsy) 
sa v tomto prípade odporúčalo použitie 
vodouriediteľného epoxidového náteru, 
ktorý chráni konštrukciu pred zmrazova-
cími cyklami, odoláva pôsobeniu posypo-
vých solí a pôsobeniu agresívnych plynov 

na betón. Technológia aplikácie tohto náte-
ru je identická s nanášaním akrylátového 
náteru.
Sanácia železobetónovej konštrukcie most-
ného objektu v blízkosti Plaveckého Štvrtku 
si vyžiadala použitie nielen kvalitných 
materiálov, ale aj absolútnu disciplínu rea-
lizačnej spoločnosti pri dodržiavaní techno-
logických predpisov aplikácie jednotlivých 
materiálov.

Ing. Stanislav Hošek
produktový manažér spoločnosti Mapei SK  

pre sanácie železobetónových konštrukcií

Sanácia mostného objektu 
ponad železničnú trať
Dynamicky namáhaná železobetóno-
vá konštrukcia frekventovaného pre-
jazdu ponad železničnú trať Bratislava 
– Kúty v úseku 52 km vykazovala 
značné poškodenie. Oprava celého 
objektu spojená s dôkladnou sanáci-
ou nosnej mostovej konštrukcie by sa 
nezaobišla bez použitia spoľahlivého 
systému stavebnej chémie.
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Tenkovrstvové omietky 
od spoločnosti Mapei 
vynikajú nielen 
svojou kvalitou, ale 
aj neobmedzenou 
farebnosťou.

Pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy sa 
odporúča zjednotiť nasiakavosť vyrovnávacej 
vrstvy pomocou penetračného náteru, a tým 
zvýšiť prídržnosť konečnej povrchovej úpravy. 
V závislosti od výberu konkrétnej bázy finálnej ten-
kovrstvovej omietky sa odporúča aj použiť pod-
kladový náter rovnakého druhu – či už silikátový 
Silexcolor Base coat, silikónový Silancolor Base 
coat, alebo akrylátový Quarzolite Base coat.

Silikónové omietky MaPei
Silikónové omietky sú vďaka svojim finálnym 
vlastnostiam vhodné na dekoratívnu a ochran-
nú povrchovú úpravu cementových a vápenných 
podkladových vrstiev alebo ako úprava sanačných 
odvlhčovacích omietok. Silancolor tonachino je 
omietková zmes na báze silikónovej živice, ktorá 
v sebe spája výhody minerálnych vrstiev (zvý-
šená priepustnosť podobne ako pri silikátovej 
omietke Silexcolor tonachino) a syntetických 
materiálov (rovnorodosť farieb, vynikajúca prí-
držnosť k starým a dobre ukotveným vrstvám 
k podkladu a širokou farebnou škálou). Vďaka 
svojej špeciálnej receptúre zabezpečuje dob-
rú priepustnosť vodných pár z podkladu a tiež 
značnú vodoodpudivosť povrchu. Na rozdiel od 
bežných syntetických úprav nevytvára na povr-
chu film nepriepustný pre vodné pary, pretože 
ide o poréznu vrstvu. Zároveň však vďaka obsa-
hu špeciálnych silikónových živíc neumožňuje 
prepúšťať vodu do podkladu, čím sa zaručuje 
zachovanie stále suchej omietky.

Silancolor tonachino má dokonalú prídržnosť 
k všetkým typom tradičných a odvlhčovacích 
omietok a starým náterom za predpokladu, že 
sú dobre ukotvené k podkladu. Jeho vodoodpu-
divé vlastnosti zaručujú ochranu podkladu pred 
agresívnymi chemickými vplyvmi a zachytávaním 
nečistôt na povrchu, má vynikajúcu odolnosť 
proti pôsobeniu UV žiarenia a starnutiu a súčas-
ne dlhodobo nemení svoje vlastnosti.

Silancolor tonachino sa nanáša vždy na podklady, 
ktoré boli vopred ošetrené prípravkom Silancolor 
Primer alebo Silancolor Base coat. 

Celkovú štruktúru zrealizovanej tenkovrstvovej 
fasádnej omietky určuje veľkosť zrna obsiahnuté-
ho v materiáli, pričom výber hladenej silikónovej 
omietky je možný v hrúbkach 0,7; 1,2; 1,5 a 2 mm. 

Silikónové omietky sa dodávajú aj s ryhovanou 
štruktúrou – Silancolor graffiato so zrnitosťou 
1,2, resp. 1,8 mm.

Silikátové omietky MaPei
Medzi kvalitné tenkovrstvové omietky patrí aj 
Silexcolor tonachino. Je to omietková zmes 
na báze modifikovaného kremičitanu drasel-
ného, triedeného plniva a pigmentov odolných 
proti pôsobeniu UV žiarenia. Tento druh finálnej 
povrchovej wúpravy sa vyznačuje veľmi vyso-
kou odolnosťou proti starnutiu, zmrazovaniu 
a rozmrazovaniu i posypovým soliam a zaručuje 
ošetrenému povrchu veľmi účinnú ochranu proti 
zachytávaniu nečistôt. Po dokončení procesu sili-
katizácie tvorí spoločne s podkladom dokonale 
spojitú vrstvu a zabezpečuje trvalú priepustnosť 
vodných pár.

Silikátové omietky sú vďaka svojim finálnym 
vlastnostiam vhodné na dekoratívnu a ochran-
nú povrchovú úpravu všetkých cementových 
a vápenných podkladov alebo ako konečná úpra-
va sanačných odvlhčovacích omietok. Hladená 
omietka Silexcolor tonachino sa dodáva so 
zrnitosťou 0,7; 1,2; 1,5 a 2 mm. Silikátové omiet-
ky MAPEI možno dodávať aj v atraktívnej ryhova-
nej štruktúre Silexcolor graffiato so zrnitosťou 
1,2, resp. 1,8 mm.

akrylátové omietky MaPei
Tenkovrstvové disperzné omietkové zmesi vynika-
jú svojou pružnosťou, čo je hlavnou charakteristi-
kou týchto materiálov. Zo sortimentu akrylátových 
omietok odporúča Mapei stierkovú pastovitú 
omietkovú zmes Quarzolite tonachino. Je to 
materiál vyrobený z akrylátových živíc vo vodnej 

disperzii, z triedeného plniva, pieskov a pigmen-
tov odolných proti pôsobeniu slnečného žiarenia. 
Vyznačuje sa dokonalou prídržnosťou k všetkým 
typom tradičných omietok a jestvujúcich plôch 
ošetrených náterom, ak majú dostatočnú prí-
držnosť k podkladu. Hladená silikátová omietka 
Quarzolite tonachino je k dispozícii v širokej 
škále hrúbok – 0,7; 1,2; 1,5 a 2 mm. Silikátové 
omietky MAPEI sa môžu dodávať aj s ryhovanou, 
resp. škrabanou štruktúrou Quarzolite graffiato 
so zrnitosťou 1,2, resp. 1,8 mm.

Viac informácií nájdete na www.mapei.sk.

Svieži vietor do estetického stvárňova-
nia fasád priniesol automatický systém 
farbenia Colormap®, ktorý vyvinula spo-
ločnosť Mapei. Základná ponuka 343 
kvalitných farebných odtieňov zo vzor-
níka Colormap® sa vďaka unikátnemu 
spektrofotometru rozšírila donekonečna. 
Tento prístroj dokonale uspokojí estetické 
požiadavky architekta, projektanta alebo 
investora. Dokáže totiž „prečítať“ farbu už 
aj z malej vzorky akéhokoľvek podkladu 
a použiť ju vo výrobkoch Mapei. Systém 
automatizovaného farbenia Colormap® 
prináša zákazníkom aj možnosť repro-
dukcie akejkoľvek farby s ohľadom na 
zmeny v priebehu času, možnosť repro-
dukovať rovnakú farbu ako na predchá-
dzajúcich, už dokončených dielach aj 
s použitím iných materiálov.

Kvalitná tenkovrstvová 
omietková povrchová úprava
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Zateplenie prináša stavbám 30- až 50-percentné úspory 
energetických nákladov, nižší prevádzkový výkon vyku-
rovacej sústavy, nižšie náklady na klimatizáciu či pre-
dĺženie životnosti fasády a stavieb. Svoj význam má aj 
z technického a hygienického hľadiska. Podporuje tepel-
nú pohodu, znižuje riziko kondenzácie spojené často so 
vznikom plesní, húb, rias a znamená aj estetický a archi-
tektonický prínos. Všetky tieto výhody však zateplenie 
prináša len v prípade, ak sa realizovalo správne a pou-
žili sa kvalitné materiály. Mapei odporúča kontaktný 
zatepľovací systém Mapetherm.

Kontaktný zatepľovací systém vo všeobecnosti predstavuje 
zateplenie obvodového muriva objektu s použitím tepelno-
izolačných panelov, najčastejšie z polystyrénu alebo z mine-
rálnej vlny (prípadne extrudovaný polystyrén alebo korok), 
ktoré sú pripevnené na fasádu lepením v kombinácii s roz-
pernými kotvami (hmoždinami), s výstužnou vrstvou na 
povrchu izolantu a finálnou povrchovou úpravou z tenko-
vrstvovej omietky. Vzhľadom na náročnosť problematiky 
zatepľovania budov a možné minimalizovanie chýb spô-
sobených neodbornosťou sa realizácia kontaktného zatep-
ľovacieho systému riadi vždy projektovou dokumentáciou, 
ktorá predpisuje presnú skladbu, t. j. druh a hrúbku tepel-
nej izolácie, počet a rozmiestnenie rozperných kotiev, prí-
padne iné náležitosti. Funkčnosť systému možno dosiah-
nuť, iba ak bude dôsledne spracovaný v celej svojej skladbe 
vrátane detailov a realizovaný najlepšie kvalifikovanou pra-
covnou silou.

Na konečnú kvalitu vykonaných prác tiež vplývajú poveter-
nostné podmienky vyskytujúce sa počas samotnej realizácie. 

Zateplenie sa odporúča realizovať pri teplote vonkajšieho 
vzduchu i podkladu od 5 do 30 °C. Počas realizácie kontakt-
ného zatepľovacieho systému a vyzrievania jednotlivých 
pracovných krokov je nevyhnutné zabezpečiť ochranu pred 
dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. 

Systém Mapetherm P 
a Mapetherm M
Kontaktný zatepľovací systém Mapetherm P, resp. 
Mapetherm M sa skladá z tepelnej izolácie na báze polysty-
rénu alebo minerálnej vlny, materiálu na lepenie tepelnej 
izolácie, prvkov na ukotvenie tepelnej izolácie rozperný-
mi kotvami, materiálu na zhotovovanie výstužnej vrstvy, 
zo sklotextilnej mriežky a z produktov na konečnú farebnú 
povrchovú úpravu fasády. V prípade, že povrchové vrstvy 
pred aplikáciou systému nezodpovedajú požadovaným 
kritériám, spoločnosť Mapei vďaka širokému sortimentu 
materiálov odporučí vhodnú celkovú skladbu, ktorá je kom-
patibilná s podkladom a materiálmi z kontaktného zatep-
ľovacieho systému. 

Jednotlivé materiály zatepľovacieho systému Mapetherm 
P alebo Mapetherm M možno aplikovať na všetky dru-
hy bežných podkladov. Systém preto nachádza uplatne-
nie pri zatepľovaní tak nových, ako už existujúcich budov. 
Požadovanú kvalitu a funkčnosť systému overili nielen 
výsledky Technického a skúšobného ústavu stavebného, ale 
aj bohaté praktické skúsenosti. Výhodou je tiež prvotried-
ny servis odborno-technických pracovníkov spoločnosti 
Mapei pre realizačné firmy a kvalitné odborné poradenstvo 
v štádiu spracovania samotnej projektovej dokumentácie. 

ApliKáciA KOnTAKTnéhO 
zATepľOvAciehO sysTéMu 
MApeTherM
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Spoločnosť Mapei dbá nielen na kontrolu kvality svojich 
výrobkov v procese ich výroby, ale aj na kvalitu ich apliká-
cie počas realizácie priamo na stavbe.

Všeobecné požiadavky na podklad
Skôr ako sa pristúpi k aplikácii kontaktného zatepľovacie-
ho systému, treba dbať na to, aby bol dôkladne priprave-
ný podklad. Mal by byť dostatočne rovný, suchý, bezprašný, 
bez olejov a mastnôt, zvyškov oddebňovacích prostriedkov 
a iných nečistôt, ktoré by znižovali prídržnosť vyrovnáva-
cích omietok alebo lepiacich materiálov k podkladu. Staré 
zvetrané omietky je bezpodmienečne nutné v prvom kro-
ku odstrániť a následne upraviť do požadovaného tvaru. Je 
dôležité, aby sa pred začatím prác na kontaktnom zatepľo-
vacom systéme všetky vnútorné práce na stavbe, ktoré sú 
spojené s mokrým procesom (napr. potery, omietky), skom-
pletizovali a tiež osadili všetky okenné a dverné rámy vrá-
tane oplechovania. Podklady sa vo všeobecnosti čistia drô-
tenou kefou, špachtľou, prípadne ak je to technicky možné 
aj pomocou vysokotlakovej pištole. 

V rámci bezplatného technického servisu Mapei možno 
využiť posúdenie vhodnosti podkladových vrstiev pred 
lepením izolantu – či už vizuálne, alebo najčastejšie spoje-
né s meraním povrchových pevností samotného podkla-
du alebo prídržnosti odporúčaného systémového lepidla 
k danému podkladu.

Vyrovnávanie podkladov 
s vyššími nerovnosťami
Podklad musí vykazovať požadovanú rovinnosť. Murivo, na 
ktoré sa tepelná izolácia lepí, musí byť bez nerovností. V prí-
pade nevhodných povrchov treba rovinnosť opraviť, pri-
čom sa musia použiť vhodné malty s vysokou prídržnos-
ťou k podkladom, nízkym modulom pružnosti a vysokou 
pevnosťou v ťahu pri ohybe. Mapei na tento účel odporú-
ča napr. vyrovnávaciu maltu na steny nivoplan s prísadou 
Planicrete (v požadovanom množstve) – emulzie zo synte-
tickej živice na zušľachtenie poterov a omietok. Reprofilačná 
malta je určená pre hrúbky vrstvy od 2 do 30 mm. Výhodou 
odporúčanej malty je rýchle vytvrdzovanie, čo umožňuje 
následné lepenie polystyrénu alebo minerálnej vlny už po 

jednom dni (v závislosti od nanesenej hrúbky a teploty oko-
lia pri spracovaní). 

Vzlínanie vlhkosti v murive
Murivo podkladu nesmie byť náchylné ani na vzlínanie vlh-
kosti. V prípade vzlínajúcej vlhkosti je nevyhnutné použiť 
vhodné chemické a mechanické bariéry zabraňujúce pre-
stupu vlhkosti, napr. Mapestop. Ak sa nedajú použiť che-
mické alebo mechanické opravné systémy, možno apliko-
vať odvlhčovacie omietky (napr. systém Mape-antique 
alebo systém Poromap). Nanášajú sa iba do úrovne prvého 
tepelnoizolačného panelu, nad ktorým sa už potom realizu-
je kompletný zatepľovací systém. Vzhľadom na náročnosť 
tohto problému sa však v prípade vzlínajúcej vlhkosti v muri-
ve vždy odporúča obrátiť na autorizovanú osobu a konzul-
tovať vhodnosť použitia kontaktného zatepľovacieho sys-
tému ako takého. 

trhliny v podklade
Častým problémom podkladov sú aj trhliny, ktoré sa v nich 
nachádzajú.  Omietky  vykazujúce  trhliny,  ktoré  vznikli  pri 
vysychaní alebo vplyvom vysokej absorpcie podkladových 
vrstiev, možno vyplniť rovnakým materiálom, ktorý je urče-
ný aj na lepenie tepelnoizolačných panelov – Mapetherm 
aR2. To isté platí aj pre vzniknuté lokálne trhliny v skeletovej 
betónovej konštrukcii v styku nosník – stena, stĺp – stena. Na 
tieto účely je tiež vhodné použiť Mapetherm aR2. Aby sa pri 
novostavbách znížilo riziko vzniku opätovných trhlín, treba 
vyrovnávaciu stierku vystužiť sklotextilnou mriežkou.

Založenie systému
Systém sa zakladá pomocou soklového profilu s odkvapo-
vým nosom. Šírka profilu musí zodpovedať použitej hrúb-
ke tepelnej izolácie. Profily sa pripevňujú skrutkami s malou 
medzerou približne 2 až 3 mm, pričom je vhodné použiť 
plastové dilatačné spojky. Na vyrovnanie pod profily v prí-
pade miestnych nerovnosti sa odporúča použiť vyrovná-
vacie podložky. V rohoch sa odporúča použiť soklové pro-
fily – rohové.

lepenie izolačných panelov 
Mapei v rámci skladby kontaktného zatepľovacieho sys-
tému Mapetherm P a Mapetherm M odporúča na lepenie 
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izolačných panelov na báze polystyrénu i na báze minerálnej 
vlny cementovú maltu Mapetherm aR2. Skladá sa z cemen-
tu, jemnozrnného kameniva, syntetických živíc a špeciálnych 
prísad. Zmiešaním s vodou vznikne homogénna hmota bez 
hrudiek, so strednou viskozitou a spracovateľnosťou mate-
riálu do troch hodín. Výhodou materiálu je jeho schopnosť 
vytvrdzovať bez zmrašťovania, t. j. bez vzniku trhlín.

Mapetherm aR2 dokonale priľne nielen na všetky druhy 
tepelnoizolačných panelov (penový a extrudovaný polysty-
rén, minerálne vlákna, korok a pod.), ale aj na všetky podkla-
dové materiály, ktoré sa v stavebníctve bežne používajú. 

Mapetherm aR2 sa nanáša priamo na rubovú stranu tepel-
noizolačného panelu najčastejšie v neprerušovanom páse 
po jeho obvode v 2- až 3-centimetrovej vrstve a súčas-
ne v niekoľkých bodoch po jeho ploche (najčastejšie tri). 
Lepiaca malta musí pokrývať viac ako 40 % plochy izolač-
ného panelu. Pri rovnom podklade možno nanášať lepiaci 
materiál aj celoplošne pomocou zubovej stierky. Po nale-
pení treba tepelnoizolačný panel pevne pritisnúť k pod-
kladu, pričom sa zabezpečí dokonalé spojenie izolačného 
panelu s podkladom. Treba dbať na to, aby lepiaci materiál 
pri nanášaní nezostával po bokoch izolantu a aby sa nevy-
tlačil pomedzi škáry izolačných dosiek. Prvý rad dosiek sa 
aplikuje do soklového profilu. Tepelnoizolačné panely sa 
musia lepiť v smere zdola hore na väzbu, najlepšie celé 
profily a tesne vedľa seba. Všetky vzniknuté škáry musia 
byť užšie ako 2 mm. V prípade, že vzniknutá škára medzi 

nalepenými doskami je širšia, je povolené do šírky 4 mm 
tieto škáry vypĺňať polyuretánovou penou. Nad 4 mm je už 
nevyhnutné vzniknutý priestor vyplniť používaným tepel-
ným izolantom. Rovinnosť povrchu sa kontroluje počas prác 
meracou latou a samotné uloženie dosiek pomocou vodo-
váhy. Mapetherm aR2 vďaka svojim tixotrópnym vlastnos-
tiam zabezpečuje stálu polohu nalepených izolantov, ktoré 
sa tak nekĺžu po podklade. V záujme dosiahnutia maximál-
nej prídržnosti k podkladu sa odporúča materiál spracovať 
ihneď po jeho zamiešaní. 

Mechanické kotvenie
Rozperné kotvy (hmoždiny) slúžia na dodatočné mechanic-
ké pripevnenie izolačného panelu k obvodovému murivu, 
ich počet a druh závisí od kvality povrchovej vrstvy podkla-
du, od výšky budovy, nadmorskej výšky, umiestnenia stav-
by a tiež od poveternostného pásma. Kotvenie sa odporú-
ča vždy pri povrchoch, ktoré tvoria staré disperzné nátery, 
jestvujúce omietky t. j. pri rekonštrukciách starších objek-
tov alebo na stavbách mimoriadne zaťažených vetrom. 
Prípadné použitie systému bez rozperných kotiev (napr. 
menšie novostavby rodinných domov) je nevyhnutné vždy 
konzultovať s projekciou. Pri použití zatepľovacieho systé-
mu s minerálnou vlnou s pozdĺžnou orientáciou sa kotve-
nie vyžaduje vždy.

Druh, počet, dĺžku kotvenia a rozmiestnenie rozperných 
kotiev v ploche dosky tepelnej izolácie a v mieste stykov 
určuje vždy projektová dokumentácia. Kotvenie sa môže rea-
lizovať pred alebo po nanesení základnej výstužnej vrstvy. 
Mechanické kotvenie nikdy nenahradzuje lepenie izolan-
tov. Rozperné kotvy sa osadzujú zvyčajne po dvoch dňoch 
od nalepenia tepelnej izolácie. Rozperka sa musí osadiť 
kolmo na podklad. V prípade podkladu z poréznych mate-
riálov sa otvor vŕta bez príklepu. Priemer vrtáku je 8, resp. 
10 mm v závislosti od priemeru rozperky, ktorá by mala byť 
zakotvená od 35 do 65 mm v nosnej konštrukcii obvodo-
vého plášťa (v závislosti od použitej rozperky). Hĺbka vrtu 
musí byť o minimálne 10 mm väčšia, ako je predpísaná dĺž-
ka použitej rozperky. Najmenšia vzdialenosť od okrajov ste-
ny alebo podhľadu je 100 mm. Takisto treba zabezpečiť, 
aby tanier rozperky nikdy nevyčnieval ponad tepelnú izo-
láciu alebo, naopak, nebol osadený príliš hlboko. Rozperka 
musí byť umiestnená a navŕtaná vždy v mieste lepidla a prí-
padné nepripevnené rozperky sa musia bezpodmieneč-
ne odstrániť.

Nanesenie lepidla po obvode a bodovo v strede dosky

Celoplošné nanesenie lepidla
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Mapetherm aR2 pri použití v minerálnom zatepľovacom 
systéme Mapetherm M sa po osadení rozperiek uplat-
ní pri realizácii vyrovnávacej vrstvy, pričom sa nechá úpl-
ne vyzrieť. 

Brúsenie izolačných dosiek
Po zatuhnutí lepiaceho materiálu Mapetherm aR2 sa 
nalepené izolačné dosky z polystyrénu (len pri systéme 
Mapetherm P) prebrúsia na zabezpečenie dokonale rovnej 
plochy bez akýchkoľvek výstupkov. Po prebrúsení panelov 
je nevyhnutné odstrániť prebytočný prach z povrchu izo-
lantu a okolitého prostredia. 

aplikácia výstužnej vrstvy
Mapetherm aR2 sa používa v kontaktnom zatepľovacom 
systéme aj na vytvorenie výstužnej vrstvy tepelnoizolač-
ných panelov z polystyrénu a minerálnej vlny vystuženej 
sklotextilnou mriežkou. Výstužnú vrstvu sa odporúča naná-
šať po dvoch dňoch, najneskôr však do 14 dní od nalepe-
nia tepelnoizolačných panelov. V opačnom prípade je nevy-
hnutné opätovne dodatočne prebrúsiť povrch izolantu (len 
pri polystyréne). Pred začatím stierkovania panelov musí 
byť zabezpečená ochrana pred znečistením priľahlých kon-
štrukcií a priestupov vrátane ich upevnenia a oplechovania. 
Všetky potrebné profily a lišty (napr. rohové lišty, okenné, 
nadokenné a podparapetné profily, diagonálne zosilnenie 
rohov otvorov s rozmermi 350 × 200 mm) sa na tepelný 

izolant osadzujú vždy pred nanesením výstužnej vrstvy 
v dostatočnom časovom predstihu.

Mapetherm aR2 sa pomocou zubovej stierky rovnomer-
ne nanáša na suchý a čistý povrch tepelnoizolačného pane-
lu tak, aby konečná hrúbka predstavovala 3 až 4 mm. Na 
čerstvý tmel sa prikladá sklotextilná mriežka odolná proti 
alkáliám, pričom uloženie sklotextilnej mriežky sa aplikuje 
vždy zhora dole so vzájomným presahom pásov 100 mm. 
Sieťovinu treba vtlačiť hladkou stranou stierky do vrstvy 
tmelu tak, aby bolo zabezpečené krytie minimálne 1 mm 
z vonkajšej strany, v mieste presahu pásov sklotextilnej 
mriežky minimálne 0,5 mm. Pri styku dvoch kontaktných 
zatepľovacích systémov s rozdielnym tepelným izolantom 
sa na každú stranu vkladá pás zosilňujúceho vystuženia do 
vzdialenosti 150 mm. Stierkový materiál sa následne vyhla-
dí pomocou antikorového hladidla. 

aplikácia finálnej povrchovej úpravy
Omietka sa  realizuje vždy na suchú čistú výstužnú vrstvu 
(po 7 dňoch) alebo na penetračný náter smerom zhora dole. 
Index odrazivosti navrhnutých a použitých farebných omie-
tok by mal byť vyšší ako 26 %. V jednom pracovnom kroku 
treba naniesť povrchovú úpravu na celú časť fasády, prípad-
ne pri väčších celkoch sa odporúča rozdeliť fasádu na nie-
koľko častí a použiť na ne viaceré farebné odtiene. 

Pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy sa nanáša pou-
žitím valčeka základný penetračný náter, ktorý zjednocuje 
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nasiakavosť vyrovnávacej vrstvy a zvyšuje prídržnosť koneč-
nej povrchovej úpravy. Penetračný náter je vo farbe budú-
cej finálnej povrchovej úpravy, aby sa zabránilo kopírovaniu 
podkladovej vrstvy. V závislosti od výberu finálnej tenko-
vrstvovej omietky sa použije aj rovnaký druh podklado-
vého náteru – či už silikátový Silexcolor Base coat, silikó-
nový Silancolor Base coat, alebo akrylátový Quarzolite 
Base coat. Finálna povrchová úprava sa nanáša po 12 až 
24 hodinách zvyčajne ručne, prípadne strojovo v požado-
vanej zrnitosti a štruktúre, ktorá je uvedená v projektovej 
dokumentácii.

Silikónové omietky MaPei
Silikónové omietky sú vďaka svojim finálnym vlastnos-
tiam vhodné na dekoratívnu a ochrannú povrchovú úpra-
vu cementových a vápenných podkladových vrstiev alebo 
ako úprava sanačných odvlhčovacích omietok. Silancolor 
tonachino je omietková zmes na báze silikónovej živice, kto-
rá v sebe spája výhody minerálnych vrstiev (zvýšená prie-
pustnosť podobne ako pri silikátovej omietke Silexcolor 
tonachino) a syntetických materiálov (rovnorodosť farieb, 
široká farebná škála a vynikajúca prídržnosť k starým a dob-
re ukotveným vrstvám k podkladu). Vďaka svojej špeciál-
nej receptúre zabezpečuje dobrú priepustnosť vodných 
pár z podkladu a tiež značnú vodoodpudivosť povrchu. Na 
rozdiel od bežných syntetických úprav nevytvára na povr-
chu film nepriepustný pre vodné pary, pretože ide o poréz-
nu vrstvu. Zároveň však vďaka obsahu špeciálnych silikóno-
vých živíc neumožňuje prepúšťať vodu do podkladu, čím sa 
zaručuje zachovanie stále suchej omietky.

Silancolor tonachino má dokonalú prídržnosť k všetkým 
typom tradičných a odvlhčovacích omietok a starým náte-
rom za predpokladu, že sú dobre ukotvené k podkladu. Jeho 
vodoodpudivé vlastnosti zaručujú ochranu podkladu pred 
agresívnymi chemickými vplyvmi a zachytávaním nečistôt 
na povrchu, má vynikajúcu odolnosť proti pôsobeniu škod-
livého UV žiarenia a starnutiu a súčasne dlhodobo udržu-
je svoje vlastnosti.

Celkovú štruktúru zrealizovanej tenkovrstvovej omietky 
určuje veľkosť obsiahnutého zrna v hmote, pričom výber 
hladenej silikónovej omietky je možný v hrúbkach 0,7; 1,2;, 
1,5 a 2 mm. Silikónové omietky možno tiež dodať aj v ryho-
vanej štruktúre Silancolor graffiato so zrnitosťou 1,2, resp. 
1,8 mm. 

Silikátové omietky MaPei
Medzi kvalitné tenkovrstvové omietky patrí aj Silexcolor 
tonachino. Je to omietková zmes na báze modifikované-
ho kremičitanu draselného, triedeného plniva a pigmentov 
odolných proti pôsobeniu UV žiarenia. Tento druh finálnej 
povrchovej úpravy sa vyznačuje veľmi vysokou odolnos-
ťou proti starnutiu, pôsobeniu zmrazovacích cyklov a posy-
pových solí a zaručuje ošetrenému povrchu veľmi účinnú 
ochranu proti zachytávaniu nečistôt. Po dokončení procesu 
silikatizácie tvorí spoločne s podkladom dokonale spojitú 
vrstvu a zabezpečuje trvalú priepustnosť vodných pár. 

Silikátové omietky sú vďaka svojim finálnym vlastnostiam 
vhodné na dekoratívnu a ochrannú povrchovú úpravu 

všetkých cementových a vápenných podkladov alebo ako 
konečná úprava sanačných odvlhčovacích omietok. Hladená 
omietka Silexcolor tonachino sa dodáva v zrnitostiach 0,7; 
1,2; 1,5 a 2 mm. Silikátové omietky MAPEI možno dodávať 
aj v atraktívnej ryhovanej štruktúre Silexcolor graffiato so 
zrnitosťou 1,2, resp. 1,8 mm.

akrylátové omietky MaPei
Tieto tenkovrstvové disperzné omietkové zmesi vynikajú 
svojou pružnosťou, čo je hlavnou charakteristikou týchto 
materiálov. Zo sortimentu akrylátových omietok odporú-
ča Mapei stierkovú pastovitú omietkovú zmes Quarzolite 
tonachino. Je to materiál vyrobený z akrylátových živíc vo 
vodnej disperzii, z triedeného plniva, pieskov a pigmentov 
odolných proti pôsobeniu slnečného žiarenia. Vyznačuje 
sa dokonalou prídržnosťou k všetkým typom tradičných 
omietok a jestvujúcich plôch ošetrených náterom, ak majú 
dostatočnú prídržnosť k podkladu. Hladená silikátová omiet-
ka Quarzolite tonachino je k dispozícii v širokej škále hrú-
bok 0,7; 1,2; 1,5, resp. 2 mm. Silikátové omietky MAPEI mož-
no dodávať aj s ryhovanou, resp. škrabanou štruktúrou 
Quarzolite graffiato so zrnitosťou 1,2, resp. 1,8 mm.

Ing. Stanislav Hošek 
produktový manažér spoločnosti Mapei SK 

pre sanácie železobetónových konštrukcií

Automatický systém farbenia Colormap®, ktorý vyvinula spo-
ločnosť Mapei, priniesol svieži vietor do estetického stvárňova-
nia fasád. Základná ponuka 343 kvalitných farebných odtieňov 
zo vzorkovnice Colormap® sa vďaka unikátnemu spektrofoto-
metru rozšírila donekonečna. Tento prístroj dokonale uspokojí 
estetické požiadavky architekta, projektanta alebo investora. 
Dokáže totiž „prečítať“ farbu už aj z malej vzorky akéhokoľ-
vek podkladu a použiť ju vo výrobkoch Mapei. Systém auto-
matizovaného zafarbenia Colormap® prináša zákazníkom 
aj možnosť reprodukcie akejkoľvek farby s ohľadom na zme-
ny v priebehu času, možnosť reprodukovať rovnakú farbu ako 
na predchádzajúcich, už dokončených dielach aj s uplatne-
ním iných materiálov.
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společnost Mapei 
znají její obchodní 
partneři nejen jako 
předního výrobce 
kvalitních produktů 
stavební chemie. 
výjimečná je i svým 
originálním vzdělávacím 
programem. začátkem 
června zavítal do České 
republiky luxusní modrý 
autobus, který se stal 
symbolem Mapei road 
show v celé evropě.
Dynamická Mapei Road Show připravila 
v pěti českých městech atraktivní před-
nášky, spojené s ukázkami aplikací výrob-
ků Mapei. Společnost každoročně obo-
hacuje stavební trh velkým množstvím 
nových výrobků. Proto se tým Mapei roz-
hodnul věnovat Road Show Mapei 2009 
právě představení významných a zajíma-
vých novinek z produkce Mapei. Snahou 
odborného technického týmu Mapei 

bylo poutavou formou rozšířit znalosti 
a zdokonalit zručnost pozvaných zákaz-
níků a zpracovatelů výrobků staveb-
ní chemie. Hosté Mapei Road Show se 
zájmem poslouchali technické informa-
ce i praktické rady pracovníků technické-
ho a obchodního týmu. Pozornost pou-
tali také technici, kteří přímo před jejich 
zraky profesionálně aplikovali výrobky 
stavební chemie. Prezentace byla zamě-
řena na přípravu podkladů, hydroizola-
ce, ochranné nátěry, lepení a spárování 
obkladů a dlažeb, dotěsnění stávajících 
prostupů proti průsakům vody a lepení 
pružných podlahových krytin a parket. 
Účastníci Road Show se seznámili i s kon-
taktním zateplovacím systémem Mapei 
a druhy povrchových ůprav fasád.

Přednášky, které ve zkratce představily 
nejzajímavější a nejpoužívanější výrob-
ky,  však  vyvolaly  další  otázky.  O  nich 
se ale již diskutovalo u bohatého sto-
lu s výborným občerstvením. Hosté se 
seznamovali s technickými informace-
mi a novinkami společnosti Mapei také 
prostřednictvím přehledných informač-
ních brožur a stojanů. V krásném a ori-
ginálním interiéru modrého autobusu si 
pozvaní hosté mohli oddechnout, v klidu 
si popovídat i vychutnat dobrou italskou 
kávu. Organizátoři odměnili pak účastní-
ky Mapei Road Show zábavným večerním 
programem, který byl vítaným doplňkem 
vydařeného dne.

Mapei Road Show, příjemná akce s boha-
tým doprovodným programem, se 
konala nejprve v Brně, poté pokračo-
vala v Olomouci, Liberci, Hradci Králové 
a nakonec skončila v areálu nové 
pobočky Mapei v Jažlovicích u Prahy. 
Představitelé společnosti Mapei využi-
li toto milé setkání s obchodními part-
nery k dodatečné oslavě významného 
momentu, kterým bylo oficiální otevře-
ní nové pobočky Mapei v hlavním měs-
tě České republiky.

DynAMicKá MApei 
rOAD shOw přivezlA KvAliTu
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ROAD SHOW MAPEI 2009 SK
Pútavé prednášky spojené s možnosťou vyskúšať si výrobky Mapei 
na vlastnej koži, podnetné informácie, ale takisto bohaté občer-
stvenie a spoločnosť príjemných ľudí – aj to bola tohtoročná Mapei 
Road Show, ktorá sa vrátila po premiére pred dvomi rokmi na Slo-
vensko. V porovnaní s prvým ročníkom bola bohatšia o informá-
cie a praktické ukážky, keďže sme našu pozornosť upriamili pre-
dovšetkým na našich obchodných partnerov, ktorí môžu využiť 
znalosti v praxi, či pri predaji Mapei produktov.

Modrý reprezentačný Mapei autobus, symbol Road Show v celej 
Európe, zavítal počas tretieho májového týždňa do piatich sloven-
ských miest: do Košíc, Popradu, Žiliny, Nitry a do Ivanky pri Dunaji, 
kde bola Road Show spojená s predstavením nedávno otvorené-
ho sídla Mapei na Slovensku.

V programe každého dňa, ktorým sprevádzala výrečná moderá-
torka Monika a produktoví manažéri spoločnosti Mapei S. Hošek 
a P. Joppek, bola vyplnená každá minúta. Pre účastníkov Road 
Show boli ešte pred oficiálnym začatím pripravené raňajky na 
posilnenie, keďže na praktické ukážky potrebovali veľa energie. 
S vyhrnutými rukávmi a s entuziazmom sa počas všetkých piatich 
dní púšťalo do skúšania produktov spolu 270 prihlásených účast-
níkov. Počas prezentácií sa zoznámili s aplikáciou najpoužívanej-
ších produktov Mapei zo žltého a červeného radu. S pomocou 

našich technikov a obchodných zástupcov si vyskúšali prípravu 
podkladov, systém hydroizolácie, lepenie a škárovanie obkladov 
a dlažieb, či šitie trhlín alebo lepenie podlahových krytín. Počas 
aplikácií sa objavilo množstvo otázok, na ktoré produktoví mana-
žéri Mapei radi odpovedali nielen v rámci prezentácií, ale aj v prie-
behu obeda alebo počas popíjania pravej talianskej kávy, kto-
rou sa mohli ponúknuť v interiéri autobusu. Vedomostné otázky 
v závere každého dňa ukončili oficiálny program – každú správnu 
odpoveď sme odmenili malou pozornosťou.

Nezabudli sme ani na odborné stredné školy, pretože naši budúci 
obchodní partneri a spolupracovníci vyrastajú najmä tu. Pozvanie 
na Road Show sa stretlo s mimoriadnym úspechom, preto sa pria-
mo na mieste študentom a učňom venoval samostatný technik, 
ktorý im predvádzal používanie produktov Mapei v praxi a odpo-
vedal na ich zvedavé otázky. Pristavený Mapei autobus už zďaleka 
pútal pozornosť takisto laickej verejnosti. Niektorí okoloidúci našli 
nečakané odpovede na svoje problémy, ktoré ich stretli pri rekon-
štrukcii kúpeľne, či inej stavebnej činnosti.

Spoločnosť Mapei patrí medzi svetových lídrov vo výrobe staveb-
nej chémie. Road Show, ktorú sme pripravili nielen pre odborní-
kov, je dôkazom toho, že nemyslíme iba na čísla predajnosti, ale aj 
na priamy kontakt s ľuďmi, ktorí sú pre nás najdôležitejší.

35



Společnost Mapei i letos prokáza-
la sportovního ducha. Zaměstnanci 
a zákazníci předního výrobce staveb-
ní chemie si 20. června změřili síly 
s profesionálními i amatérskými cyk-
listy v závodech horských kol – na 
olomoucké padesátce Kooperativy. 
olomoucká Buřinka je součástí závo-
dů s názvem Kolo pro život a věrnost 
cyklistickému sportu dokazála i spo-
lečnost Mapei se svými hosty, která se 
závodů zúčastnila již popáté.

I přes nepřetržitý déšť den před závody 
se nakonec počasí v sobotu umoudřilo, 
a tak závodníkům nic nebránilo postavit 
se na startovní čáru. Jubilejního 10. roč-
níku Olomoucké padesátky se zúčastni-
lo více než 900 účastníků, z toho přibliž-
ně 200 závodníků společnosti Mapei. 

Trasa Olomoucké padesátky letos zazna-
menala několik změn. Start závodů se 
z areálu v Bělkovicích přesunul do areálu 
fotbalového hřiště v Dolanech, protože 
původní místo kvůli narůstajícímu počtu 
účastníků již kapacitně nepostačovalo. 
Změny nastaly i v cyklistické trase, která 
byla téměř ze 60 % nová. Hlavní okruh 
měřil 51 kilometrů s převýšením 1130 
metrů. Milovníci horských kol si vyzkou-
šeli náročné stoupání na Horní boudu, 
ale i technický sjezd do Bělkovického 

údolí. Zpestřením trasy byl přejezd tan-
kodromu v Domašově, ale i dva náročné 
přejezdy přes brody. Vzhledem k tomu, 
že voda byla po dešti kalná a vyšší než 
obvykle, nebyly v ní vidět kameny či 
jiné nástrahy. Proto se mnozí závodní-
ci rozhodli z kola sesednout a přes bro-
dy jít raději pěšky. V hlavním závodě 
Olomoucké  padesátky  zvítězil  Venca 
Ježek  (ALPINE  PRO  -  AUTHOR  TEAM) 
před  Ondrou  Fojtíkem  (VOLVO  AUTO 
HASE MTB TEAM) a Pavlem Boudným 
(SPECIALIZED ODLO TEAM). Nejrychlejší 
ženou byla Petra Kottová (VOLVO AUTO 
HASE MTB TEAM).

Ten, kdo se neodvážil zdolat 51kilo-
metrovou trasu, si mohl své cyklistické 
schopnosti vyzkoušet alespoň ve Fitness 
jízdě. I  trasa dlouhá 19 kilometrů však 
skrývala mnohé překážky, které závodní-
ci museli zdolat. Kořeny stromů či nerov-
ný, kluzký a bahnitý povrch byly zkouš-
kou, která prověřila technickou zdatnost 
závodníků i zručnost ovládat svá kola. Ve 
Fitness jízdě na 19 km dominovala mezi 
ženami Tereza Trefná, mezi muži zvítězil 
Václav Batelka. Mezi kadetkami si prven-
ství odnesla Anna Mecová, mezi kadety 
zvítězil Jiří Komínek.

Hlavnímu závodu předcházel závod 
dětí v rámci Junior Trophy. Malí bikeři 

nezklamali a pro diváky připravili zajíma-
vé a strhující závody. Olomoucká pade-
sátka opět ukázala, že i amatérští cyk-
listé si umějí poradit s náročnou trasou 
se ctí. Celé závody provázela pozitivní 
a přátelská atmosféra, ale zároveň sna-
ha zvítězit a ukázat vlastní cyklistické 
schopnosti. Maraton horských kol měl 
velkou odezvu nejen u závodníků, ale 
i diváků, a tak se snad i za rok opět sejde 
mnoho sportovních nadšenců na dalším 
ročníku Olomoucké padesátky.

MApei nA OlOMOucKé 
pADesáTce
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výsledky Tour de Mapei 2009
MUŽi – 51 km

Pořadí Jméno Cílový čas Oddíl

1. HYNEK Jan 2:01:15,1 MAPEI Cyklo Kaňkovský

2. KAŇKOVSKÝ Jiří 2:12:45,6 Olomouc

3. HRUBÝ Petr 2:18:09,6 Praha 4

4. ŠŤASTA Libor 2:20:24,7

5. HLAVOŇ Petr 2:33:49,2 MAPEI

6. HANDL Tomáš 2:36:52,5 Kola Kaňkovský

7. HOTOVÝ Pavel 2:37:01,2 Postřelmov

8. BRANDÝS Roman 2:48:10,6 SK Olomouc

9. NEMRAVA Petr 2:49:20,9 Cyklo Kaňkovský

10. STŘÍLKA Stanislav 2:49:22,5 Cykloteam Lipník n. B.

ŽenY – 51 km
Pořadí Jméno Cílový čas Oddíl

1. PETKOVÁ Adriana 3:25:12,4

2. HEČKOVÁ Dana 4:02:25,3 Česká Bělá

3. BUNDILOVÁ Andrea 4:19:06,6 Olomouc

MUŽi – 19 km
Pořadí Jméno Cílový čas Oddíl

1. MATĚJÍČEK Milan 1:23:54,2 OHL ŽS

2. KALÁBEK Tomáš 1:38:13,5 Pozořice

3. JAVORSKÝ Michal 2:39:25,3 Peršan Prostějov

4. MAPERTINÍK Jan 1:45:04,6 MAPEI

5. PAPŠ Martin 1:46:52,4 Peršan Prostějov

ŽenY – 19 km
Pořadí Jméno Cílový čas Oddíl

1. DUBNOVÁ Marie 2:38:25,3 MAPEI

2. ČECHOVÁ Iveta 2:44:13,0 Peršan Prostějov

3. JANOVSKÁ Martina 4:43:57,9 Česká Bělá
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MAPEI Cyklo Kaňkovský
cyklistický tým

MaPei cyklo Kaňkovský 2009
Nová cyklistická akvizice se zrodila počátkem 
letošního roku na Hané.
K úspěšnému mládežnickému týmu Mapei 
Cyklo Kaňkovský se přiřadil početný, v sou-
časné době 60členný, tým dospělých závod-
níků a hobby jezdců.
Symbióza dospělých, juniorských a žákov-
ských cyklistů olomouckého cyklistického 
sdružení s obrovskou podporou hlavního 
partnera, firmy MAPEI, rázem vyšvihla olo-
moucký cyklo team k největšíma nejvýkon-
nějším v České republice, co do početnosti 
možná úplně nejmohutnějším.
Cyklistické dění v Olomouci má své koře-
ny hluboko v minulosti, hodně přes čtvrt 

století, kdy v rámci tělovýchovné jednoty 
Sigma Moravské železárny Olomouc vyrostl 
nejeden vynikající silničář, biker, cyklokrosař, 
dráhař, olympionik i účastník různých šam-
pionátů. Už v té době době byla firma Mapei 
partnerem hanáckých cyklistů a tato spolu-
práce se podstatně rozrostla před čtyřmi roky, 
kdy olomouckou cyklistiku vzal pod svoje 
křídla cyklistický „klan“ rodiny Kaňkovských. 
Především díky nejstaršímu Jirkovi se o výko-
nech mládežnických cyklistů z Hané dovídá-
me v tuzemsku i zahraničí.
Díky vedoucím představitelům firmy MAPEI, 
kteří jsou velkými cyklistickými fandy a nad-
šenci, se v letošním roce setkáváme i s balí-
kem MAPEI závodníků v bikovém pelotonu 
i na silnici.

Pro většinu dospělých členů 
Mapei Cyklo Kaňkovský, je cyklis-
tika výborným zpestřením využití 
volného času, ale na druhé straně 
se mohou odchovanci po dovr-
šení 18let začlenit mezi seniorský 
tým, což je právě v dnešní době 
velkým problémem. Vždyť kolik 
výborných českých juniorů skon-
čilo právě jen kvůli tomu, že pros-
tě nenašli místo v seniorské stáji.
V roce 2009 tým cyklistů Mapei 
Cyklo Kaňkovský obhájil řadu mis-
trovských titulů z dráhy a umístě-
ní na bedně v českém poháru na 
silnici a cyklokrosu v kategoriích 
žáků, kadetů a juniorů. Nominace 
Olomoučanů do reprezentačních 

výběrů těch-
t o  k a t e g o r i í 

a v neposlední řadě úspěšná reprezentace 
olomouckého kraje na letni olympiádě dětí 
a mládeže v Táboře byla samozřejmostí.
Z týmu seniorů – hobíků potom ti trénova-
nější a zdatnější obsazují přední příčky v seri-
álech MTB závodů, Kolo pro život, umísťují se 
na předních pozicích amatérských silničních 
lig či českém poháru v cyklokrosu.

Mládežnický tým
Cyklistická mládežnická sezóna má za sebou 
kompletní silniční program roku 2009, kde 
se výraznou měrou prosadili také závodní-
ci početné olomoucké stáje MAPEI Cyklo 
Kaňkovský. Tuto základnu tvoří 4 žáci, 8 kade-
tů a 6 juniorů.
Již teď je jasné, že pod vedením hlavního 
trenéra Jiřího Kaňkovského je letošní sezó-
na vůbec nejúspěšnější. Museli bychom zajít 
hodně do minulosti, abychom našli roky, 
kdy olomoučtí cyklisté do 18 let, žáci, kadeti 
a junioři posbírali tolik úspěchů, jako v letoš-
ním roce. Statistika hovoří o 9 medailích 
z mistrovství republiky účasti juniora Ondřeje 
Vendolského v reprezentačním týmu drá-
hařů České republiky na mistrovství světa 
v Moskvě.
Nejvíce medailových umístění posbírali olo-
moučtí na červencovém mistrovství repub-
liky v dráhových disciplínách na velodro-
mu v Prostějově. Junior Ondřej Vendolský se 
stal dvojnásobným šampiónem ve stíhačce 
družstev i jednotlivců. V individuální stíhač-
ce na 3 km dokonce zajel český rekord časem 
3min.30,438s a překonal tak čas Filipa Ditzela 
z Mexika.

Před startem jarní Tour de Beer v Bělkovicích Laštanech. Duben 2009.

Junior Ondřej Vendolský s trenérem Jiřím Kaňkovským a jeho synem. Před startem 
v premiéře mezi elitními muži v bodovačce dvojic na velodromu v Prostějově. Srpen 2009.
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Ke dvěma vítězstvím přidal v Prostějově dru-
hé místo v pevném kilometru a dvě třetí 
místa ve sprintu družstev a scratchi. V bodo-
vačce žáků vystoupil na bednu druhý Luděk 
Lichnovský další druhou příčku si odvezl 
kadet Ondřej Ponikelský ze stíhačky družstev. 
Třetí místo vybojoval ještě žák Lichnovský ve 
stíhačce jednotlivců na 2 km.
Následně po dráhovém republikovém šam-
pionátu absolvovali kadeti i junioři náročné 
mezinárodní etapáky. Kadeti jeli v okolí Loun 
Mléčný závod a výrazného úspěchů nedosáhli, 
olomoucké trio Ponikelský, Petřek a Schneider 
skončilo ve druhé třetině pelotonu.
Regionem Orlicka se táhl silně nabitý meziná-
rodní čtyřetapový závod juniorů. Tady již dre-
sy MAPEI Cyklo Kaňkovský byly výrazně vidět. 
Vrchařskou soutěž ovládl David Dvorský, 
v celkovém hodnocení uteklo o pouhé 3 vteři-
ny třetí místo čtvrtému Ondřeji Vendolskému, 
16.příčku obsadil Dominik Hynek a 18. byl 
hodnocen nejlepší vrchař David Dvorský. 
V součtu vyneslo umístění těchto tří juniorů 
3.místo týmu MAPEI Cyklo Kaňkovský.
Mistrovství ČR na silnici mládeže přineslo vel-
ký úspěch juniorům MAPEI Cyklo Kaňkovský 
při časovce družstev v Hradci Králové. Ondřej 
Vendoský, David Dvorský, Dominik Hynek 
a prostějovský Jakub Filip zajeli třetí nejlepší 
čas na 63 km trati a zaslouženě si vezou bron-
zové medaile. Nestačili pouze na Kooperativu 
Jablonec n.N. a kluky z brněnského Favoritu.

Trošku štěstí naopak scházelo žákům a kade-
tům v Chebu, kde se uskutečnil republiko-
vý šampionát této věkové kategorie.Tito na 
vytoužené stupně vítězů nevystoupili.
Žák Lichnovský byl v časovce jednotlivců 
pátý, v časovce dvojic čtvrtý a v silničním 
závodě Matouš Hynek osmý.
Junior Ondřej Vendolský svými výkony pro-
kázal výbornou formu především na dráze 
a zúčastnil se zářijového mistrovství světa na 

velodromu v moskevském Krylatském, zde 
sice čeští reprezentanti do bojů o medaile 
nezasáhli, ale patnáctá příčka v pevném kilo-
metru a desátá pozice ve stíhačce družstev 
určitě není zklamáním.
Nyní již část mládežnického kolektivu sbírá 
body v Českém poháru v cyklokrosu a zbý-
vající část se připravuje na zimní sezónu drá-
hových závodů, které se jezdí na krytém velo-
dromu v Praze.
Skvělého úspěchu dosáhl na mistrovství ČR 
v cyklokrosu v Lounech žák Matouš Hynek. 
V dramatickém závodě na 2 okruhy zvítězil 
až v závěrečném spurtu a vybojoval titul mis-
tra republiky pro rok 2009 a získal tak jubilej-
ní desátý titul mistra ČR v letošní sezóně pro 
MAPEI Cyklo Kaňkovský.
O výkonech, úspěších a činnosti pravidelně 
informuje veřejnost regionální tisk, regionál-
ní rádio a měsíčníky olomoucké státní správy 
a TV Morava.
Fotodokumentace je ze silniční a dráhové 
sezóny 2009.

Seniorský tým
Vavříny mládeže a nadšení pro cyklistiku 
inspirovali obchodní partnery i příznivce 
společnosti Mapei, kteří se semkli v hojném 
počtu šedesáti členů 
a utvořili seniorský tým. 
Tito se aktivně zúčast-
ňují řady cyklistických 
závodů i společenských 
podniků a v dominant-
ních barvách jednotné-
ho oblečení podporují 
firemního ducha Mapei.
Spojení úspěšného juni-
orského týmu a odhod-
laného seniorského ama-
térského týmu nepřináší 
úspěchy jenom v samot-
ném sportovním dění, 
ale členové stáje svou 
př ítomností  na star-
tu cyklistických závodů 
a lídři potom i na stup-
ních vítězů v barvách 

MAPEI výrazně přispívají ke zvýšení už i tak 
dobrého a veřejnosti dobře známého image 
Mapei.
Letošní účast řady cyklistů MAPEI přinesla 
i dílčí výrazné úpěchy a medailová umístění 
Jiřího Kaňkovského ml. a Jana Hynka v kate-
gorii U23 v závodech horských kol.
Stěžejními akcemi, které proběhly v krát-
ké době působnosti týmu, bylo jarní otví-
rání cyklistické sezóny a maraton horských 
kol Olomoucká Buřinka podzimní zakončení 
sezóny Tour de Beer v Bělkovicích Kaštanech.
Zde se setkali samotní členové týmu s ostat-
ními zaměstnanci a obchodními partne-
ry Mapei. Po absolvování sportovní části se 
více než 150 účastníků neformálně, pracovně 
i soukromě pobavili ve kvalitně připraveném 
zázemí depa MAPEI.
Přestože ještě cyklistická sezóna není zdaleka 
u konce, pokračuje závody v cyklokrosu a na 
dráze, dá se konstatovat, že investice do pro-
pagace MAPEI formou podpory velké hanác-
ké cyklistické stáje se vyplatila nejen v regio-
nálním, ale i celorepublikovém měřítku.
Hodnocením jsou kladné a příznivé ohlasy na 
činnost týmu především z řad stávajících, ale 
i potencionálních partnerů.

Tým MAPEI Cyklo Kaňkovský na soustředění v Chorvatsku. Březen 2009.

UCI Cyklokros Olomouc, Matouš Hynek – 1. místo.

UCI Cyklokros Olomouc.
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Aplikace

•

•

•
•
•

•

Zvláště vhodný pro lepení a spárování 
dekorativních obkladů a dlažeb v prostředí 
s vysokými požadavky na estetický vzhled 
(např. showroom, komerční prostory, apod.).
Vhodný k aplikaci na podklady, u kterých je 
požadován efekt konečného poloprůsvitného 
vzhledu nebo z důvodu propustnosti světelných 
paprsků (např. skleněné podklady).
Ideální na skleněné mozaiky.
Snadné nanášení i čištění.
K dispozici v 15 barvách, které je možné 
vzájemně míchat, a tím získat nekonečné 
množství barevných variací.
 V rámci dosažení speciálních estetických efektů 
se Kerapoxy Design může smíchat 
s metalickým barevným glitterem MapeGlitter

Dvousložková dekorativní 
epoxidová spárovací hmota 
(v 15 barvách), ideální pro 
spárování skleněné mozaiky.
Použitelná také jako lepicí tmel.



Technické vlastnosti

Zpracovatelnost směsi:

Pochůznost:

Uvedení do provozu:

Barva:

Nanášení:

Konečná úprava:

Skladovatelnost:

45 minut

30 minut

15

gumová stěrka Mapei

celulózová houba Mapei

24 měsíců

po 4 dnech mohou být 
povrchy vystaveny působení 
chemických vlivů

60 minut

cca po 24 hodinách

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nanášení 
Kerapoxy Design

Navlhčení 
zaspárovaného 
povrchu před jeho 
dočištěním

Zpracování modrého 
Kerapoxy Design 
zubovou stěrkou 

Čištění skleněné 
mozaiky pomocí 
Scotch Brite®

Lepení skleněného 
obkladu z mozaiky 
s použitím Kerapoxy 
Design

Následující den 
pokračujeme 
spárováním Kerapoxy 
Design stejné barvy 
a stejným, výše 
popsaným, způsobem.

Dvousložková dekorativní epoxidová 
spárovací hmota (v 15 barvách), 
ideální pro spárování skleněné 
mozaiky. Použitelná také jako 
lepicí tmel

Vzorník barev
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Kerapoxy Design
spárování

Kerapoxy Design
Lepidlo a spárovací hmota

Oblasti použití
Dekorativní esteticky vysoce hodnotné spárování 
obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene 
a především skleněné mozaiky v interiéru i exteriéru. 
Je vhodný také k lepení kyselinovzdorných obkladů 
a dlažeb, a to na všechny podklady běžně používané 
ve stavebnictví. Charakteristický poloprůsvitný 
vzhled výrobku zlepšuje finální estetickou úpravu 
obkladů a dlažeb. Kerapoxy Design je možné, 
za účelem získání speciálních estetických efektů, 
smíchat s výrobkem MapeGlitter.

Doba zavadnutí 
(jako lepidlo):
Doba pro provádění oprav 
(jako lepidlo):



Jednosložkové vylehčené 
cementové lepidlo 
s technologií Dust Free
Technologie Ultralite poskytuje tomuto 
lepidlu nízkou objemovou hmotnost, 
která mu propůjčuje dvě hlavní výhody:

•  Vyšší výtěžnost: spotřeba lepidla  
je o cca 60 % menší ve srovnání s tradičními 
cementovými lepidly

•  Nižší hmotnost pytle (15 kg) ve srovnání 
s tradičními cementovými lepidly (25 kg)

•  Vynikající schopnost eliminace deformací 
mezi podkladem a dlaždicí (obkladem)

•  Dokonalá přídržnost ke všem materiálům, 
běžně používaným ve stavebnictví

Ultralite S1
Obsahuje více než 30 % 
recyklovaných materiálů

Lepení obkladu 


