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www.mapei.se - e-post: info@mapei.se

BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA

LIM- OG FUGEGUIDE



HURTIGGUIDE TIL PRODUKTVALG

Ultralite S2 
Enkomponent, 
cementbaseret, fleksibel, 
letvægtsklæbemasse 
med lang åbningstid og 
let at påføre med høj 
dækningsgrad til keramiske 
fliser, natursten og tynd 
porcelænskeramik. C2E/S2
Emballage: 20 kg sække.

Adesilex P9
Højtydende, cementbaseret 
lim med forlænget åbentid til 
keramiske fliser (lagtykkelse 
op til 5 mm). C2TE. 
Emballage: 25 kg sække og 
4x5 kg kartoner.

Keraflex Maxi S1
Cementbaseret lim med lang 
åbningstid. Velegnet til brug 
ved store fliser og natursten 
(lagtykkelse 3-15 mm). 
C2TE/S1. Emballage: 20 kg 
papirsække. Hvid og grå.

Keraquick
Hurtighærdende, 
cementbaseret lim til 
keramiske fliser og 
natursten. C2FT/S1. 
Emballage: 20 kg sække 
(grå) og 23 kg sække (hvid).

Ultramastic III 
Højtydende og brugsklar lim 
i pastaform med forlænget 
åbningstid til montering af 
keramiske fliser på gulve og 
vægge. D2TE. 
Emballage: 1, 5, 12 og 16 kg 
spande med bånd. 

Mapelastic
Tokomponent, fleksibel, 
cementbaseret membran 
til vandtætning af altaner, 
terrasser og bassiner. 
Frostsikker.
Emballage: Sæt med 32 
eller 16 kg.

Keracolor GG 
Højtydende, cementbaseret 
fugemasse til fuger fra 4-15 
mm. CG2WA. 
Emballage: 20 kg sække og 
5 kg alu-pakker.

Keracolor FF 
Højtydende, vandafvisende 
og cementbaseret 
fugemasse med Drop-
Effect® teknologi til fuger 
på op til 6 mm. CG2WA. 
Emballage: 20 kg sække og 
5 kg alu-pakker. 

Conplan ECO F 
Selvnivellerende og 
hurtighærdende finspartel 
til gulve. Pumpbar: 0,1-10 
mm. Belægningsklar efter 
ca. 1 døgn. Emballage: 20 
kg sæk.

Porspackling/filtning
Mapeguard 
rørmanchetter og 
tætningsdetaljer 

Mapeflex MS45 
Enkomponent, 
fleksibel, tixotropisk og 
hurtighærdende SMP-
baseret fugemasse og 
lim med højt E-modul. 
Emballage: 300 ml patron.

Kerapoxy Design 
Tokomponent epoxymørtel 
til fugning af glasmosaik, 
keramiske fliser og 
natursten. MAPEGLITTER 
kan tilsættes. RG2. 
Emballage: 3 kg set.

Kerapoxy CQ 
Tokomponent epoxybaseret 
fugemasse. Nem at 
påføre og rengøre med 
bakteriostatisk middel 
og BioBlock® teknologi. 
Ideelt til at fuge keramiske 
fliser og mosaik. Kan også 
anvendes som fliselim. R2T.
Emballage: 3 og 10 kg set.

Mapesil AC
Ren eddikebaseret 
silikonefugemasse. 
Emballage: 310 ml patron.

Mapesil LM
Silikoneoliefri, til natursten 
og marmor. Emballage: 310 
ml patron.

Uniplan ECO TDR
Fiberforstærket, 
støvreducerende 
og selvnivellerende 
spartelmasse, specielt 
egnet til tidlig belægning. 
Pumpbar: 5-50 mm – klar til 
belægning efter ca. 4 timer. 
Emballage: 20 kg sække.

Denne folder er en hurtigguide over vores lime og fugemasser.
Flere produkter og mere info findes på vores webside www.mapei.dk

Uniplan ECO
Cementbaseret, 
fiberforstærket og 
selvnivellerende 
spartelmasse til gulve. 
Pumpbar: 3-50 mm. 
Tørretid: 1-3 døgn. 
Emballage: 20 kg sække, 
bigbags eller bulk.  

Ultracolor Plus 
Hurtighærdende, 
højtydende og 
cementbaseret fugemasse 
til fuger på 2-20 mm. 
Vandafvisende med 
Drop-Effect® og resistent 
mod mug. Modvirker 
saltudfældninger. CG2WA. 
Emballage: 5 og 20 kg 
sække. 

Ultralite S1 
Højtydende, cementbaseret 
letvægtslim med Low Dust 
teknologi. Lang åbningstid og 
lang rækkeevne. C2TE/S1. 
Emballage: 15 kg sække.

Mapegum WPS
Fleksibelt, væskebaseret 
tætningsmembran til 
fugtisolering af indvendørs 
bade- og bruserum. Indgår 
i de ETAG 22-certificerede 
vådrumssystemer Mapei VT 
og VRb samt i Mapeguard 
WP90-systemet. 
Emballage: 5, 10 og 20 kg 
spande. 

Mapeband
Alkaliresistent fiberdug 
med polyester-
forstærkning af 
cementbaserede 
smøremembraner i 
bassiner og udvendige 
konstruktioner. 
Emballage: 120 mm x 50 
m rulle. 120 mm x 10 m 
rulle. PE 120 (PVC). TPE.

Fiberfilt &
Butylbånd
Fiberbånd til forstærkning 
i kombination med 
smøremembraner.
Emballage: 
10-100 cm x 25-50 m.
Vinkel-/samlings-
forstærkning der 
anvendes i kombination 
med smøremembraner. 
Selvklæbende.
Emballage: 10cm x 20m.

Conplan ECO
Selvnivellerende 
spartelmasse til tørre 
rum. Pumpbar: 3-25 mm. 
Belægningsklar efter 
2-4 døgn, afhængig af 
størrelsen. Emballage: 20 
kg sække, bigbags eller 
bulk

Mapcem Pronto
Hurtighærdende 
afretningslag med 
kontrolleret krympning 
til påstøbning af 
vådrumsgulve o.lign. 
Belægningsklar efter 12-24 
timer. Emballage: 20 kg 
sække. 

Ultralite S2 Quick 
Enkomponent, højtydende, 
meget bøjelig, letvægts, 
hurtigtsættende og hydrati-
serende cementbaseret 
klæbemasse med lang 
åbningstid, let at påføre, 
meget høj dækningsgrad, til 
keramiske fliser, natursten 
og tynd porcelænskeramik. 
C2FE/S2. 
Emballage: 20 kg sække.

Plan R35 Plus
Hurtighærdende finspartel 
til indendørs brug. Til 
reparation, faldbygning 
og håndspartling af 
gulve. Giver en meget 
fin overflade, som kan 
belægges efter 3-4 timer. 
Emballage: 5 kg poser og 
20 kg sække. 

Primer VT-Plus 
Akrylbaseret dampspærre 
til vådrum. Indgår i Mapei 
VT-systemet sammen 
med Mapegum WPS og 
tætningsdetaljer. 
Emballage: 6 og 14 kg 
spande. 

Elastorapid 
Tokomponents, 
cementbaseret lim til 
keramiske fliser og 
natursten. C2FTE/S2. 
Emballage: 31,25 kg sæt 
med komponent A: 25 kg 
og komponent B: 6,25 kg. 
Farve: Hvid og grå.

Primer ECO
Akrylprimer med meget 
lav emission og gode 
klæbeegenskaber. 
Anvendes indendørs inden 
spartling.
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Eco Prim Grip
Færdigblandet primer, 
som giver en ru overflade 
og som med fordel kan 
anvendes på blanke 
overflader med lav 
sugeevne. Klæber til de 
fleste underlag. 
Emballage: 5 kg spand.

Keraflex
Højtydende, cementbaseret 
lim. Standfast og med 
med forlænget åbentid til 
keramiske fliser og natursten 
(lagtykkelse op til 5 mm). 
C2TE. Emballage: 20 kg 
sække eller 5 kg alu-pakker. 
Hvid og grå.
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