
BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA

PRODUKTER 
TIL BETON



Mapefer 
Tokomponent, 
cementbaseret 
korrosionshindrende 
mørtel. Indeholder 
korrosionsinhibitor.
Forbrug: 120 g/m (2 mm 
tykkelse på et 8 mm 
armeringsjern).
Emballage: 2 kg spand/flaske 
(A+B).

Redisit 
Cementbaseret hæftebro 
mellem ny og gammel 
beton/mørtel.
Forbrug: Ca. 1,3 kg/dm3
Emballage: Kasse med 4x5 
kg alu-pack og 20 kg sæk.

KORRISIONSBESKYTTELSE/GRUNDER

Mapefer 1K 
Enkomponent, 
korrosionshindrende, 
cementbaseret mørtel 
til beskyttelse af 
armeringsstænger.
Forbrug: 100 g/m 8 mm 
armeringsjern (Ø8) og 200 
g/m 16 mm armeringsjern 
(Ø16) ved 2 mm tykkelse.
Emballage: Kasse med 4x5 
kg alu-pack.

Mapepoxy L/LR 
Tokomponent, 
Hurtigthærdende epoxylim 
til limning af frisk beton til 
gammel beton, gammel 
beton til gammel beton 
samt stål til beton.
L = normalhærdende,
LR = lang åbentid.
Forbrug: ca 0,5-1,6 kg/m².
Emballage: 1,25 kg, 4,5 kg och 
9 kg set.

Planicrete 
Syntetisk gummilatex som 
tilsættes mørtlen. Giver 
bedre vedhæftning og 
mekanisk styrke.
Forbrug:  
- Som hæftebro (slurry):  
0,1 - 0,15 kg/m².
- Som mørteltilsætning:  
50 - 80 kg/m³.
Emballage: 5, 10 og 25 kg 
dunk samt æske med 12 x 1 
kg flasker.

Redirep 45 RSF 
Hurtigthærdende, 
fiberarmeret, 
svindkompenseret 
specialmørtel til reparation 
af beton.
Dmax: 2,5 mm.
Forbrug: 2 kg/l.
Emballage: 25 kg sæk.

Planitop Smooth  
& Repair R4
Hurtigthærdende, 
svindkompenseret, 
fiberarmeret cementbaseret 
mørtel til reparation og 
pudsning af betonflader. 
Klasse: R4. 
Forbrug: ca. 17 kg/m³ pr. mm 
tykkelse.
Emballage: 25 kg sæk.

Topcem Pronto
Hurtigthærdende materiale 
med kontrolleret krympning 
til støbning af vådrumsgulv 
o.l. Belægningsklar efter 4 
døgn.Forbrug: 18-20 kg/m² 
pr. cm tykkelse.
Emballage: 20 kg sæk.

Confix 
Cementbaseret 
reparationsmørtel 
med minimalt svind til 
konstruktive støbe- og 
reparationsarbejder.
Velegnet til monolitisk 
limning med  
MAPEPOXY L.
Forbrug: 2,3 kg/liter.
Emballage: 25 kg sæk, 
1200 kg storsæk og bulk.

Confix  
m/PP-fiber 
Variant af CONFIX med tilsat 
polypropylenfiber.
Forbrug: 2,0 kg/liter.
Emballage: 25 kg sæk, 
500 kg storsæk og bulk.

Planitop  
Fine Finish 
Ultra-finkornet, Fast-Track, 
spartelmasse til beton, 
anbefalet til eksponerede 
overflader.
Forbrug: 1,2 kg/m² pr. mm 
tykkelse.
Emballage: 20 kg sæk.

Fixofin 
Specialmørtel til 
porespartling og reparation 
af beton, specialtilpasset 
betonelementer.
Forbrug: Ca. 1,9 kg/liter 
færdig masse.
Emballage: 25 kg sæk.

Monofinish
Cementbaseret porespartel 
til beton og pudsede 
overflader.
Forbrug: 1,4 kg/m² pr. mm 
tykkelse.
Emballage: 22 kg sæk.

Mapepoxy Cem-S
Trekomponent, cement/
epoxyspartel til fuldspartling 
eller udbedring af sår. Kan 
anvendes på fugtig beton, 
overfladen filtses.
Forbrug: 1,9 kg/m² pr. mm 
tykkelse.
Emballage: 10,65 kg sæt.

OPRETNING AF BETONVÆGGEKORRISIONSBESKYTTELSE/GRUNDER

OPRETNING AF BETONVÆGGE

OPRETNING AF BETONGULV

FINSPARTLING AF BETONVÆGGE   

EN 1504-7

EN 1504-7

Redirep 25 RSF 
Hurtigthærdende, 
fiberarmeret, 
svindkompenseret 
specialmørtel til reparation 
af beton.
Dmax: 1 mm.
Forbrug: 1,8 kg/l.
Emballage: 25 kg sæk.

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3 EN 1504-3 EN 1504-3EN 1504-2

EN 1504-3 EN 1504-2

EN 1504-3 EN 13813

EN 1504-7 EN 1504-4

OPRETNING AF BETONGULV

FINSPARTLING AF BETONVÆGGE   
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SPRØJTEBETON/ELEMENTFUGE

Mapepoxy BI/ 
BI 1,8/BI-IMP  
Tokomponent lavviskøs 
epoxy til injektion af 
sprækker i beton.

UNDERSTØBNING-EKSPANDERENDE

Mapefill N  
Ekspanderende 
cementbaseret specialmørtel 
med god viskositet og høj 
trykslidstyrke i tykkelse < 150 
mm.
Forbrug: 2,0 kg pr. liter 
hulrum der skal udfyldes.
Emballage: 25 kg sæk og 
1000 kg storsæk.

Purgel
Enkomponent 
polyuretanbaseret 
injektionsmateriale til 
tætning af vandlækager. 
Svellende egenskaber efter 
hærdning. Kan anvendes i 
kontakt med drikkevand.
Emballage: 5 kg dunk .

DS  
Tørsprøjtemørtel med lavt 
tilbageslag til reparation 
af betonkonstruktioner.
Forbrug: Ca. 22 kg/m² pr. cm 
tykkelse.
Emballage: 25 kg sæk og 
1200 kg storsæk.

INJEKTION 

Ultra 
injektionsslange 
Ultra injektionsslange leveres 
normalt i spoler på 30 meter. 
Standardtilbehør er tilpasset 
hver rulle og kommer i 
praktisk emballage.

Planiseal  
WR 100 
Brugsklar, migrerende 
og hydrofoberende 
væske, baseret på ren 
silan, til påføring på 
overfladen af armerede 
betonkonstruktioner.
Forbrug: vejledende
0,1 - 0,2 kg/m² per lag.
Emballage: 4 kg spand, 20 
kg spand, 175 kg fad og 870 
kg IBC.

IMPRÆGNERING/FACADEBESKYTTELSE/REMOVER

Planiseal  
WR 90 Gel
Brugsklar, migrerende 
og hydrofoberende 
svæske, baseret på ren 
silan, til påføring på 
overfladen af armerede 
betonkonstruktioner.
Påføres med airless sprøjte.
Forbrug: vejledende
0,3 kg/m² per lag.
Emballage: 20 kg spand.

Wallgard  
Graffiti Barrier 
Polymervoks i vandemulsion 
til facadebeskyttelse mod 
graffiti.
Forbrug: 0,03 - 0,15 kg/m². 
Emballage: 20 kg spand.

Wallgard  
Graffiti Remover Gel
Tiksotropisk 
rengøringsmiddel til at 
fjerne graffiti.
Forbrug: 0,1 - 0,2. kg/m²
Emballage: 20 kg spand.

INJEKTION 

IMPRÆGNERING/FACADEBESKYTTELSE

UNDERSTØBNING- EKSPANDERENDE

DS-SR  
Reparationsmørtel med 
sulfatbestandig cement til 
tørsprøjtning.
Forbrug: Ca. 22 kg/m² pr. cm 
tykkelse.
Emballage: 25 kg sæk og 
1200 kg storsæk.

EN 1504-3EN 1504-3

Elementfog Tix
Cementbaseret brug til 
limning av elementfuger 
uden brug af forskalling. Kan 
også bruges på vandrette 
fuger. 
Forbrug: 1,8 kg mørtel pr. liter 
færdig masse.
Emballage: 25 kg sæk.

EN 1504-3

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 1504-5 EN 1504-5

Nonset 120 
Ekspanderende 
cementbaseret specialmørtel 
til montage, understøbning, 
fugning osv. i tykkelse < 50 
mm. 
Forbrug: 1,9 kg pr. liter 
hulrum der skal udfyldes..
Emballage: 25 kg sæk og 
1200 kg storsæk.

EN 1504-6 EN 1504-3

Nonset 400 
Ekspanderende 
cementbaseret 
specialmørtel til 
understøbning, montage, 
fugning osv. 
i tykkelse < 150 mm.
Forbrug: 2 kg pr. liter hulrum 
der skal udfyldes.
Emballage: 25 kg sæk, 
700kg og 1200 kg storsæk.

Nonset 50 SR/FF
Ekspanderende 
cementbaseret specialmørtel 
til forankring og 
indstøbning af bolte, tynde 
understøbninger osv. FF er 
frostfri variant.
Forbrug: 1,3 kg pr. liter 
hulrum der skal udfyldes.
Emballage: 25 kg sæk.

EN 1504-6

Idrostop 10
Svellebånd til indstøbning i 
støbeskel.
Emballage: 60 m per kasse.

Idrostop Mastic 
Lim til montering af 
IDROSTOP svellebånd. 
Emballage: Karton med 12 
patroner à 300 ml.
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Detta häfte är en snabbguide över de mest frekventa produkterna för anläggningsbyggnad. 
Samtliga produkter är CE-märkta enligt EN 1504 och motsvarar Trafikverkets krav för användning på broar.
Fler produkter och mer info finner ni på vår hemsida www.mapei.se

Carboplate 
Karbonfiberplade til 
forstærkning af 
konstruktioner, leveres med 
beskyttende plastfolie (peel-
ply).
Emballage: Rulle á 25, 50 
eller 100 m.

Mapecrete  
LI Hardener 
Litiumsilikatbaseret 
overfladebehandling som 
forstærker og binder støv på 
nye og gamle betongulve 
samt andre betonoverflader.
Forbrug: Ca. 0,2 - 0,4 kg/
m² afhængigt af betonens 
porøsitet.
Emballage: 25 kg dunk, 200 
kg fad, 1000 kg IBC-beholder.

Plastimul 1K 
Super Plus 
En-komponent, 
opløsningsmiddelfri, 
hurtigtørrende, højfleksibel 
og imprægnerende 
bitumenemulsion med lavt 
svind og højt udbytte.
Forbrug: 0,8 kg/m² per mm 
med tørt produkt afhængigt 
af underlaget.
Emballage: 19,5 kg og 7,8 kg 
spand.

Plastimul Primer SB 
Højtydende, hurtigtørrende, 
opløsningsmiddelbaseret 
bitumenprimer 
til  behandling af 
betonoverflader før påføring 
af PLASTIMUL 2K REACTIVE.
Forbrug: Ca. 200 g/m².
Emballage: 18 kg spand.

Mapelastic Guard 
To-komponent, elastisk, 
cementbaseret membran 
til beskyttelse af 
betongkonstruktioner med 
høj belastning.
Forbrug: 
- Børste / rulle: 1,7 kg/m² pr. 
mm tykkelse.
- Sprøjte: 2,2 kg/m² pr. mm 
tykkelse.
Emballage: 32 kg sæt.

Plastimul 
2K Super 
To-komponent 
opløsningsmiddelfri, 
hurtigtørrende og 
imprægnerende
Bitumenemulsion 
med lavt svind og høj 
fleksibilitet, indeholdende 
polystyrenkugler.
Forbrug: 0,8 kg/m² per mm 
med tørt produkt afhængigt 
af underlaget.
Emballage: 22,9 kg sæt.

Murtett 
Vandtæt, cementbaseret 
svummemasse til 
overfladebehandling af 
letbeton, fjeldrum, tunneller 
o.lign.
Forbrug: 1 - 1,5 kg/m2 pr. strøg.
Emballage: Spand 10 kg, sæk 
25 kg og 1000 kg storsæk.

Cem-Elastic 
Tokomponent, 
cementbaseret 
svummemasse. 
Kloridbremsende, elastisk, 
revneoverbyggende, 
frostbestandig og 
diffusionsåben. 
Kan overmales med 
ELASTOCOLOR.
Forbrug: 2,5 - 3,5 kg/m2.
Emballage: 35 kg sæt.

Mapelastic 
To-komponent, fleksibel, 
cementbaseret membran 
til vandtætning af altaner, 
terrasser og bassiner. 
Frostsikker.
Forbrug:  
- Rulle: 1,7 kg/m² pr. mm 
tykkelse.
- Sprøjte: 2,2 kg/m² pr. mm 
tykkelse.
Emballage: 32 kg og 16 kg 
sæt.

Mapefix EP 385/585 
Kemisk, hærdeplastbaseret 
forankring af ren
epoxy til strukturelle 
belastninger.
Emballage:  
385 og 585 ml patron.

Plastimul 
2K Reactive 
To-komponent, 
opløsningsmiddelfri, øko-
kompatibel og fugtisolerende 
bitumenemulsion med høj 
elasticitet og øjeblikkelig 
imprægnering, som påføres 
med airless sprøjtepistol.
Forbrug: 1,3 kg/m² per mm 
med tørt produkt afhængigt af 
underlaget.
Emballage: komponent A: 30 
kg spande og 1000 kg IBC-
container, komponent B: 25 
kg dunk.

FORSTÆRKNING STØVBINDING AF BETON

MapeWrap C UNI-AX 
Kulfiberduk, med høj styrke
for en-aksialt strækoptak, 
til forstærkning af 
konstruktioner.
Emballage: 50 m rulle.

Mapecure Hardener
Farveløs og letflydende 
væske som tætner, 
forstærker og imprægnerer 
betonoverfladen. Trænger 
effektivt ned i betonen, 
tætner mikroporer og 
sprækker.
Forbrug: 0,1 - 0,3 l/m2.
Emballage: 27,5 kg dunk, 220 
kg fad, 1100 kg IBC-beholder.

Mapeprimer W 
Tokomponent, 
vandemulgerbar, 
opløsningsmiddelfri 
epoxyprimer. Primeren kan 
anvendes under både epoxy- 
og polyuretanbaserede 
belægninger. Skal ikke 
sandstrøs.
Kan også anvendes som 
støvbindere.
Forbrug: Ca. 0,2 kg/m2.
Emballage: 3 kg og 10 kg sæt.

VANDTÆTNING BITUMENSTØVBINDING AF BETON

VANDTÆTNING BITUMEN

VANDTÆTNING BITUMEN

FORANKRING/MONTERING

VANDTÆTNING CEMENTBASERET

VANDTÆTNING CEMENTBASERET

EN 13813

Plastimul C 
Opløsningsmiddelfri 
og koncentreret 
bitumenemulsion 
til behandling af 
underlag før påføring af 
imprægneringsprodukter fra 
PLASTIMUL-serien.
Forbrug: Ca. 100 - 200 g/m².
Emballage: 5 kg spand.

EN 15814

EN 15814

EN 15814 EN 15814

EN 1504-3

EN 1504-2 EN 1504-2

EN 1504-2

EN 14891
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FORANKRING/MONTERING

MALING PÅ BETON

Malech  
Vandbaseret akrylprimer 
med gode indtrængende 
egenskaber. Sikrer ensartet 
absorption i underlaget 
og god vedhæftning ved 
påføring af
ELASTOCOLOR PAINT, 
ELASTOCOLOR RASANTE/
SF og COLORITE 
PERFORMANCE.
Forbrug: 0,10 - 0,15 kg/m².
Emballage: 10 kg dunk.

Mapefix VE SF  
Kemisk, styrenfri
vinylester-forankring til
strukturelle belastninger
og armeringsstål i beton.
Emballage: 300 ml og 420 ml 
patron.

FORANKRING/MONTERING MALING PÅ BETON

Mapefix PE+VE Mixer  
Ekstra statisk mixer til 
kemisk forankring af 
polyester og vinylester.
Emballage: 12 stk. pr. pakke.

Mapefix EP Mixer
Ekstra statisk mixer til 
epoxybaseret, kemisk 
forankring.
Emballage: 12 stk. pr. pakke.

Elastocolor Paint
Elastomermaling til 
beskyttelse af tætnede 
revner. Langtidsholdbar 
elasticitet med høj kemisk 
modstand.
Forbrug: 0,2 - 0,4 kg/m2 (pr. 
strøg).
Emballage: 20 kg spand.

EN 1504-2 EN 1504-2

Colorite 
Performance 
Beskyttende akrylmaling 
med høj UV-bestandighed. 
Fås i mange farver.
Forbrug: 0,3 - 0,4 kg/m2 (ved 
2 strøg).
Emballage: 20 kg spand.

Mapefix  
Perforated Sleeves
Cylindriske plastichylser til 
påføring af kemisk forankring 
i perforerede underlag.
Emballage: 10 stk. pr. pakke.

Dette hæfte er en oversigt over de mest anvendte produkter til beton. 
Find flere produkter og informationer på vores hjemmeside www.mapei.dk

KUNDESERVICE
Mail: ordre@mapei.dk
Tlf: +45 69 60 74 80
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HOVEDKONTOR
MAPEI DENMARK A/S 
Park Allè 14, 6600 Vejen
Tlf: +45 69 60 74 80
post@mapei.dk
www.mapei.dl
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