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ANVENDELSESOMRÅDE 
 
+ Fødevareindustri 
+ Fiskeindustri 
+ Våd og tør procesindustri  
+ Kemisk industri 
+ Produktion af øl og mineralvand 
+ Farmaceutisk industri 
+ Sukker produktion  
+ Mekanisk industri 
 

 
SYSTEMBESKRIVELSE 
 
Systemet består af produkter som giver en fugefri 
polyuretanmørtelbelægning der er specielt velegnet til gulve i 
områder med høj mekanisk belastning. 
 
Gulvbelægningen udføres i tykkelser på 6 - 9 mm, og giver en 
meget slidstærk og bestandig overflade. 
 
Systemet giver en mat og holdbar overflade som kan leveres 
i 5 forskellige Mapecolor CPU farver (Grå, Rød, Oker, Beige 
og Grøn). 
 
Produkterne som benyttes er opløsningsmiddelfrie og 
praktisk talt lugtfrie under påføringen. Systemet sikrer hurtig 
udførelse af industrigulvet, og slutproduktet udgør ingen 
helbreds- eller miljømæssig fare for brugeren. 
 
 

EGENSKABER 
 
Systemet er egnet som belægning hvor det stilles krav til 
gulv med: 
 
+ Vandtætte, støvfrie og fugefrie overflader 
+ Særdeles god slidstyrke  
+ Særdeles god kemikaliebestandighed mod svage organiske    
   syrer, alkalier, fedt og olie. 
+ Meget god hygiejne, renholdelses- og  
   vedligeholdelsesvenlig 
+ Skridsikring 
+ Trykfordelende egenskaber 
+ Bestandighed mod termisk chok 
+ Temperaturbestandighed op til 120°C (9 mm) 
 
 

SYSTEMOPBYGGING 
 
Underlag / forbehandling 
Underlaget skal forbehandles ved fræsning, slibning eller 
blastring, og være tørt, rent og frit for olie, fedt etc. 
 
Systemet er kun egnet til anvendelse på underlag af beton.  
 
Før belægning skal der udføres forankringsspor med bredde 
og dybde tilsvarende to ganger dækketykkelsen mot alle 
avslutninger.  
 
 
 

 

 
 
 
1 Polyuretanmørtelbelægning 
 
Mapefloor CPU / HD - farvet 
Trekomponent opløsningsmiddelfri polyuretanmørtel der 
tilsættes farve Mapecolor CPU.  
 
Påføres med nivårake og flad spartel i tykkelser på 6 til 9 mm.  
 
Mapefloor CPU/HD er gangbart efter 8 timer, og færdig 
hærdet efter 4 døgn. 
 
 

 
 
 

 
ØVRIG INFORMATION 
+ Sikkerhedsdatablad (SDS) er tilgængeligt på www.mapei.dk 
+ Method statement Mapefloor CPU/HD (GB - på  
   forespørgsel) 
+ FDV-dokumentation 

 


