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În decursul a mai mult de 80 de ani în afaceri, MAPEI a jucat un roI important atât în șantiere de construcții 
mici și mari, cât și în restaurarea și conservarea proiectelor la clădiri ce fac parte din patrimoniul cultural și 
artistic al Italiei și al întregii lumi. 
Povestea MAPEI are evident o stransă legatură cu cea a țării ce a fost martoră la fondarea sa, și de asemenea 
este povestea unei Companii ce operează cu un succes enorm în toata lumea, pregatită să întâmpine 
provocările noului mileniu.

Toate acestea urmăresc o filozofie corporativă bine definită: specializarea în lumea construcțiilor, 
internaționalizarea, cercetarea și dezvoltarea în scopul de a crea produse avansate tehnologic, servicii 
personalizate și suport pentru clienții noștri, lucru în echipă, preocuparea pentru sănătatea și siguranța 
tuturor celor care utilizează produsele noastre, și grija avută de deartamentul nostru de Resurse Umane.

PESTE 80 DE ANI DE EXPERIENȚĂ ORIENTATĂ DINTOTDEAUNA PE FURNIZAREA 
SOLUȚIILOR DE EXCELENȚĂ. LEADERSHIP-UL MAPEI REZULTĂ DINTR-UN 

KNOW-HOW FĂRĂ COMPARAȚIE.

În cadrul acestui material Departamentul Tehnic MAPEI vă prezintă etapele ce trebuie parcurse în cazul 
montajului plăcilor ceramice și din piatră naturală, condițiile de execuție, produsele pentru montaj 
și criteriile de alegere a lor în funcție de specificul lucrării, toate informațiile fiind în concordanță cu 
normativele legislative în vigoare, în România sau Italia.

Situațiile și sfaturile prezentate în acest manual au caracter orientativ și nu pot reflecta toate situațiile care 
apar pe un șantier. Pentru orice informație suplimentară sau clarificare, reprezentanții Departamentului 
Tehnic MAPEI vă stau la dispoziție.
Pentru mai multe detalii despre produse, domeniile și modalitatea de aplicare este important să 
consultați fișele tehnice ale produselor disponibile pe site-ul www.mapei.ro.

Din experiența noastră vin toate soluțiile pentru voi...
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CALITATE CERTIFICATĂ ȘI ANGAJAMENT FAȚĂ DE 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
...sustenabilitate dincolo de aparențe

MAPEI PROMOVEAZĂ ÎN MOD CONCRET SUSTENABILITATEA PRIN DEZVOLTAREA DE PRODUSE AVANSATE TEHNOLOGIC ȘI SOLUȚII 
CARE CONTRIBUIE LA PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI A SĂNĂTĂȚII NOASTRE...

BioBlock
Această tehnologie Mapei împiedică formarea și răspândirea 
mucegaiului în mediul umed.

Ultralite
Adezivi ușori, caracterizați printr-un volum mai mic 
și un randament de lucru mai mare față de adezivii 
tradiționali.

Mapei a obținut certificarea Certiquality în 
anul 2016 pentru procesul de emitere al EPD 
(Environmental Product Declaration). EPD 
descrie efectul produsului asupra mediului 
de-a lungul întregului ciclu de viață al acestuia, 
măsurând impactul acestuia prin metodele 
din standardul LCA (Life Cycle Assessment).

DropEffect
Tehnologie Mapei bazată pe utilizarea cu preponderenţă a aditivilor 
hidrofobizaţi pentru a obţine suprafeţe cu efect de respingere a apei, 
mai puţin expuse la murdărie și cu o excelentă durabilitate. 

Low Dust
Tehnologia Mapei Low Dust reduce până la 90% emisiile de praf 
din timpul amestecului și aplicării produselor sub formă de pudră, 
reprezentând avantaje concrete pentru mediul înconjurător și pentru 
sănătatea aplicatorilor.

SISTEMELE ȘI PRODUSELE MAPEI PENTRU MONTAJ RESPECTĂ CERINȚELE REGULAMENTULUI EUROPEAN PRIVIND MATERIALELE DE 
CONSTRUCȚII (CPR 305/2011 ex. CPD)

Adezivi pentru plăci ceramice și din piatră naturală, tencuieli, 
șape, mortare de zidărie, produse pentru repararea și protecția 
betonului, aditivi pentru betoane, sisteme de ancorare, 
termosistem etc. sunt conforme cu Standardele Europene și 
sunt marcate CE, conform cerințelor CPR. 
Simboluri speciale (logo-uri) sunt utilizate în cataloage și în fișele 
tehnice pentru a indica produsul care îndeplinește cerințele și 
standardele de referință.

Din anul 2005 aceste produse, testate și certificate de către institute 
certificate internațional, au dobandit dreptul de a fi marcate “EC1” 
(nivel foarte scazut al emisiilor de compuși organici volatili) și 
“EMICODE EC1 PLUS” (nivel foarte scăzut al emisiilor de compuși 
organici volatili). Ambele marcaje sunt emise de către GEV 
Institute (Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o asociație care verifică nivelul 
de emisie a produselor utilizate pentru pardoseli, adezivi și alte 
materiale utilizate în domeniul construcțiilor, din care face parte 
și MAPEI în calitate de membru.Alte simboluri indică caracteristicile produsului conform 

cerințelor Standardelor Europene.

MAPEI APLICĂ SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANŢEI CERTIFICATE ÎN CONFORMITATE CU 
STANDARDELE INTERNAȚIONALE ISO 9001, ISO 14001 ȘI OHSAS 18001

Mapei SpA a implementat încă din anul 1994, Sistemul de 
Calitate certificat UNI EN ISO 9001. Programul a prevăzut de 
asemenea, certificarea ISO 9001 în cadrul multor filiale ale 
Grupului. Numărul filialelor  MAPEI certificate crește de la an 
la an. 

Principalele centre de producţie ale Grupului MAPEI aplică 
Sistemul de Management al Mediului în conformitate cu ISO 
14001.
Numărul filialelor  MAPEI certificate crește de la an la an.

Drop 
Effect 
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NORME PENTRU REALIZAREA PLACĂRILOR CU FINISAJE CERAMICE

Începănd cu 2013 a fost introdus în Italia un nou standard cu privire la montarea plăcilor ceramice: 
UNI 11493-1 (versiunea actualizată Iunie 2016)  - Placări ceramice la pardoseli și pereți - Instrucțiuni de proiectare, 
montare și întreținere - ce se aplică la toate placările ceramice exterioare și interioare, la pardoseli și pereți realizate 
în principal cu adezivi, dar de asemenea și cu mortare pe bază de ciment. 
În Iunie 2016 a fost introdusă cea de-a doua parte a standardului cuprinzând profilul montatorilor profesioniști:
UNI 11493-2  - Cerințe privind cunoștiințele, abilitățile și setul de competențe necesare aplicatorilor de plăci 
ceramice aplicate pe pardoseli și pereți  - care disciplinează profilul montatorilor de plăci ceramice, ce conține 
metode de evaluare a abilităților montatorilor de plăci ceramice și definește cerințele pentru organismele care pot 
face evaluările. 
Raportându-ne la legislația românească, în Monitorul Oficial nr. 124/2013 a fost publicată REGLEMENTAREA 
TEHNICĂ: „Ghidul privind produse de finisare ceramice utilizate în construcții. Comasare-Reviziune: C6 -1986, C 
223 – 1986, GP 073-2002, indicativ GE 058 – 2012”. Ghidul cuprinde principiile de proiectare şi execuţie ale finisajelor 
exterioare şi interioare, realizate cu produse de finisare ceramice - plăci ceramice glazurate sau neglazurate, presate 
sau extrudate, aderente, respectiv aplicate prin lipire cu diverse produse speciale, destinate clădirilor, în mediu fără 
factori poluanţi deosebiţi. GE 058 – 2012 face referire doar la lucrările de placaje ceramice realizate la pereţii interiori 
şi exteriori ai clădirilor.
Prin prezentul material ne adresăm tuturor celor implicați și interesați de realizarea lucrărilor de placări ceramice: 
aplicatorilor, proiectanților, experților tehnici atestați, organismelor de control.

PRINCIPII DE REALIZARE A PLACAJELOR CERAMICE
 

DE LA DEFINIREA ROLURILOR LA TRASABILITATE
Un document privind trasabilitatea ce este inclus în standard, constă într-un raport tehnic alcătuit de Responsabilul 
de Lucrare (sau de montator) ce va fi înmânat clientului la terminarea completă a lucrării. Acest document identifică 
toate persoanele care au contribuit la executarea placării ceramice după cum urmează: 

CLIENT
Clientul definește specificațiile tehnice, estetice și cerintele de performanță ale placării, și de asemenea, își 
rezervă dreptul de a alege ce plăci vor fi folosite. Clientul poate fi reprezentat de constructor, directorul de lucrare, 
montatorul de plăci, un profesionist sau proprietarul. 

PROIECTANTUL DE PLACĂRI
Sarcina proiectantului este să identifice cea mai adecvată soluție de montare și dimensionarea placărilor, în funcție 
de datele avute la dispoziție, dar și de cerințele clientului.  

RESPONSABILUL DE LUCRARE
Responsabilul de Lucrare verifică proiectul, se asigură că lucrarea este executată conform specificațiilor din proiect, 
coordonează toate aspectele legate de calitatea materialelor și verifică eventualele probleme venite de la montator. 

MONTATORUL DE PLACI CERAMICE (firma contractată) 
Montatorul de plăci ceramice este responsabil de execuția corectă a lucrării în conformitate cu specificațiile din 
proiect și cu deciziile și instrucțiunile Directorului de Lucrare, verificând calitatea materialelor (plăci ceramice, 
adezivi etc.) și starea stratului suport, asigurându-se și că materialele sunt depozitate corect. Montatorul trebuie de 
asemenea să aibă grijă de zona de lucru și să se asigure că aceasta este protejată pe toată durata lucrării și după 
finalizare, până ce este predată clientului. 

PRODUCĂTORUL DE MATERIALE
Producătorul are datoria să verifice dacă materialele produse sunt conforme cu standardele în vigoare. 

VÂNZĂTORUL DE MATERIALE
Vânzătorul este responsabil de depozitarea corectă a materialelor până ce acestea sunt livrate, de furnizarea 
documentelor de garanție, a fișelor cu date tehnice și a fișelor de securitate emise de producător. 

Standardele menționate conțin instrucțiuni referitoare la montarea corectă a plăcilor ceramice în toate destinațiile 
de utilizare.
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Alegerea adezivului și chitului Cerințe minime ale stratului suport

Principalele criterii în alegerea materialelor de montaj 
sunt:
• Tipul de placă (coef. de absorbție a  apei %)
   și dimensiunea plăcii.
• Tipul* și caracteristicile stratului suport.
• Destinația placării.
• Cerințele și criteriile de performanță ale placării.
• Cerințe speciale privind execuția (ex: durata de 
  execuție).
*GE 058 – 2012. În cazul suporturilor exterioare sau 
vechi, se vor utiliza adezivi de tip C2 sau R.

Pornind de la tipul suportului, la momentul 
montajului plăcilor ceramice, acesta trebuie să 
fie solid, maturat, curat, uscat, plan și fără urme 
de substanțe care ar putea să dăuneze aderenței 
produselor de nivelare sau adezivilor.
Tencuiala trebuie să fie coezivă și să aibă o bună 
aderență la stratul suport (portant), care să nu fie 
mai mică de 1 N/mm² (10 kg/cm²).
Șapele trebuie să aibă urmatoarele rezistențe 
mecanice de compresiune:
– pentru spații rezidențiale: ≥ 15-20 N/mm²;
– pentru spații industriale: ≥ 30-40 N/mm².

Metoda de aplicare Specificații pentru rosturile în construcții

Pentru o lipire corectă, fără goluri sub placa de finisaj, 
adezivul se va aplica prin “tehnologia de aplicare 
dublă”. - TD (vezi GE 058-2012).
Adezivul se aplica atât pe suport cât și pe spatele plăcilor. 
Acoperirea cu adeziv sub plăcile ceramice va fi de 100%. 

Definirea și prevederea rosturilor în construcții 
(structurale, de fracționare, de dilatare, perimetrale) 
în funcție de zona de poziționare.

Fixarea mecanică Lățimea minimă a rosturilor

În cazul plăcilor cu latura mai mare de 30 cm 
aplicate pe fațadă, proiectantul trebuie să evalueze 
necesitatea adoptării unui sistem de lipire mixt, 
constituit din adeziv și suplimentar fixări mecanice 
de siguranță ale plăcilor (ex. lamele foarte subțiri din 
oțel prinse mecanic în placă și fixate cu holșuruburi 
în tencuială).

În prevederile de proiect, lățimea rosturilor trebuie 
să fie ≥ 2 - 3 mm pentru plăcile rectificate la interior, 
pe suporturi rigide și stabile din punct de vedere 
dimensional și până la 6 - 8 mm in cazul situațiilor 
opuse (exemplu: exterior). 
Prin urmare montajul plăcilor cu rost închis (fără 
rost) nu mai este permis.

PRINCIPII DE REALIZARE A PLACAJELOR CERAMICE 
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CONCEPTUL FUNDAMENTAL PREVĂZUT PRIN STANDARD

În privința adezivilor pe bază de ciment, norma EN 12004 împarte adezivii în două clase fundamentale C1 si C2, care 
se departajează din punctul de vedere al forței de aderență a produsului. În cazul adezivilor cu priză rapidă, aceștia 
sunt notați și cu litera F.

Față de cele două clase (fundamentale) menționate anterior, EN 12004 include și prevede și caracteristicile 
opționale ale adezivilor. Aceste caracteristici nu sunt obligatorii deoarece marcajul CE are ca scop să identifice 
cele mai importante caracteristici de performanță ale unui adeziv respectiv încadrarea la C1 sau C2. Caracteristicile 
opționale ale adezivilor sunt următoarele:

- adeziv cu alunecare redusă (T);
- timp deschis extins (E);
- deformabilitate (S1 sau S2).

În privința deformabilității (“flexibilității”) adezivilor, norma UNI 11493-1, anexa D, prevede două situații în care 
trebuie să se utilizeze adezivii deformabili de clasa S1 sau S2.

De exemplu, când se instalează placi ceramice în spații rezidențiale, vezi tabelul D.2, norma UNI 11493-1 precizează 
să se utilizeze adezivi deformabili de clasa S1 sau S2 pentru plăci ceramice de format mare, dacă latura mare a plăcii 
are mai mult de 90 cm lungime, dacă instalarea se face pe o pardoseală cu sistem de încălzire încorporat sau șapa 
este pe bază de sulfat de calciu (ipsos).

TABEL D.2

Domeniul de aplicare Plăci – Absorbția la apă – Latura cea mai mare a plăcii (în cm)

PARDOSELI INTERIOARE 
REZIDENȚIALE

AA ≤ 3% AA ≥ 3%

≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 ≤ 120 > 120 ≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 ≤ 120 > 120

Pardoseli pe bază de ciment 
cu sistem de încălzire 
încorporat

C2 C2S1/S2 C2 C2S1/S2

Pardoseli pe bază de Sulfat de 
calciu cu sistem deîncălzire 
încorporat

C2 C2S1/S2 C2 C2S1/S2

 

Caracteristicile opţionale ale adezivilor pe bază de ciment
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CONCEPTUL FUNDAMENTAL PREVĂZUT PRIN STANDARD

De exemplu, când se instalează plăci ceramice la fațade, vezi tabelul D.7, norma UNI 11493-1 precizează să se utilizeze 
adezivi deformabili de clasa S1 sau S2 pentru plăci ceramice, dacă latura mare a plăcii are mai mult de 30 cm 
lungime.

TABEL D.7

Domeniul de aplicare Plăci – Absorbția la apă – Latura cea mai mare a plăcii (în cm)

PEREȚI EXTERIORI 
PLAFON EXTERIOR

AA ≤ 3% și AA > 3%

≤ 30 ≤ 60 ≤ 90 ≤ 120 > 120

Structura din beton monolit 
turnat în situ C2 C2 - C2S1/S2 C2 - C2S1/S2 C2S1/S2

Norma UNI 11493-1 precizează ca la lucrările de placare a fațadelor, pentru o corectă trasabilitate a datelor, aplicatorul 
de plăci ceramice trebuie să completeze într-un formular tipul de adeziv și clasa acestuia, în conformitate cu 
cerințele standardului EN 12004 și să precizeze și caracteristicile opționale ale adezivului.

Acest tip de formular este obligatoriu pentru a fi dat clientului. În acest fel clientul are o dovadă a lucrărilor executate.
De asemenea în cazul unor plângeri, formularul va fi verificat, pentru a se vedea dacă au fost puse în operă toate 
materialele aici incluzând și adezivul.
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Standardul Italian ce cuprinde ca linie ghid instrucțiunile ce trebuie urmate la alegerea materialelor, la proiectarea, 
la montarea și întreținerea îmbrăcăminților din piatră naturală aplicate la pereți și pardoseli este urmatorul:

UNI 11714-1 ÎMBRĂCĂMINȚI DIN PIATRĂ NATURLĂ LA PARDOSELI, PEREȚI și TAVANE - INSTRUCȚIUNI DE PROIECTARE 
MONTARE ȘI INTREȚINERE 

Există o enormă varietate de tipuri, comportamente și caracteristici de performanță ale materialelor din piatră 
naturală. Din acest motiv, evaluarea diferitelor materiale a fost standardizată luând în considerare experiențele 
anterioare și prin efectuarea de teste preliminare, în principal pentru a verifica cateva din caracteristicile tipice 
ale materialelor din piatră naturală. Problemele întâlnite în mod normal la montarea pietrei naturale (de analizat 
independent) pot fi rezumate după cum urmează mai jos.

STABILITATEA DIMENSIONALĂ ȘI DEFORMAREA PLĂCILOR

Problemă Soluție

Unele plăci din piatră naturală (în special cele din 
marmură verde - Alpi, ardezia dar și unele pietre 
recompuse/pietre compozite, pe bază de rășini 
poliesterice) pot suferi deformări datorate prezenței 
umidității din stratul de adeziv sau mortarul de 
pozare. 
Tendința de deformare depinde în mod strict și de 
geometria, de dimensiunea și de grosimea plăcii. 
Măsurarea deformabilității se face utilizând senzori 
de înaltă performanță capabili să detecteze mișcări 
de ordinul micronilor.

Printr-o măsuratoare a deformabilității rezultate în 
urma probelor de laborator (norma UNI 11521) au 
fost identificate trei clase de materiale din piatră în 
funcție de sensibilitatea lor la apă:

Clasa A: piatră stabilă dimensional, care nu este
sensibilă la deformare.

Clasa B: piatră cu sensibilitate redusă la deformare.

Clasa C: piatră foarte sensibilă la deformare.

NORME PENTRU REALIZAREA PLACĂRILOR CU PIETRE NATURALE 

CLASE DE DEFORMARE

CLASA A CLASA B CLASA C

ADEZIVI
DIN CIMENT

CU PRIZĂ
NORMALĂ

ADEZIVI
DIN CIMENT

CU PRIZĂ
RAPIDĂ

ADEZIVI
PE BAZĂ DE

RĂȘINI 
REACTIVE

Adesilex P9
Keraflex Maxi S1

Ultralite S1/S2

Granirapid
Elastorapid 

Keraquick S1

Keralastic T
Kerapoxy
Adhesive
Kerapoxy

Ultrabond Eco PU 2K 
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FORMAREA PETELOR ÎN CORESPONDENȚĂ CU ÎMBINĂRILE ELASTICE

Problemă Soluție

Utilizarea unor etanșanți obișnuiți cu bază acetică 
în vederea sigilării îmbinărilor elastice pot cauza 
apariția petelor și a colorării plăcilor din piatră 
naturală.

Utilizați doar etanșanți neutrali - cu bază neutră,
precum Mapesil LM, evitând astfel pătarea plăcilor 
din piatră naturală sau compozită.

FORMAREA PETELOR ȘI EFLORESCENȚELOR PE SUPRAFAȚA PIETRELOR

Problemă Soluție

Unele plăci din piatră naturală (în special marmura,
granitul și plăcile recompuse de culoare deschisă) 
se pot păta dupa montaj în prezența umidității 
când sunt lipite:
- pe șapă pe bază de ciment folosind un adeziv cu 
  priză normală;
- pe un strat suport neizolat corespunzător, afectat 
  de umiditatea care se ridică prin capilaritate,  
  provenită din teren (trebuie aplicată o barieră de  
  vapori);
- pe o șapă care nu este uscată și prezintă valori 
  ridicate ale umidității reziduale.

- Aplicați anterior șapei grosiere pe bază de 
  ciment, o barieră de vapori sub forma unei folii  
  de polietilenă sau membrană hidroizolatoare ce 
  împiedică ascensiunea apei prin capilaritate.
- Tencuiala sau șapa trebuie să fie uscate și 
  maturate complet. Realizați o șapă cu timp de 
  uscare rapid precum: Topcem, Topcem Pronto 
  sau Mapecem, ce reduce durata de așteptare 
  înainte de placare.
- Lipiți placa din piatră naturală cu un adeziv cu 
  priză rapidă, de clasă F (conform EN 12004).
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Durabilitatea și funcționalitatea unei pardoseli, indiferent dacă materialul de finisare care se va 
monta este din ceramică, piatră naturală, mochetă, îmbrăcăminți din PVC, linoleum, covor de 
cauciuc sau lemn, depinde în mare parte de caracteristicile fizice și mecanice ale substratului 
pe care este aplicată. Se va ține cont de sarcinile la care este supusă, condițiile agresive de 
mediu, tipul pardoselii, deformabilitatea substraturilor și unghiul de deviație al plăcii de beton. 

 

Avantajele utilizării șapelor grosiere MAPEI sunt:
• reducerea semnificativă a perioadelor de întărire și de uscare față de șapele tradiționale din ciment și nisip, care 
prevăd perioade între 7 - 10 zile pe cm de grosime;
• rezistențe mecanice mari la compresiune, datorită unui raport mic de apă/ciment pentru preparare;
• cunoașterea rezistențelor mecanice finale ale șapei;
• lipsa contracțiilor la uscare datorită aditivilor speciali adaugați în ciment.

TIPURI DE ȘAPE GROSIERE

ȘAPĂ ADERENTĂ
10 - 35 mm

Aderența șapei la suport se va asigura prin 
intermediul unei amorse de aderență realizată 
din latexul pe bază de cauciuc sintetic 
PLANICRETE, apa și liantul utilizat. În cazul unui 
suport neabsorbant gen gresie porțelanată, 
amorsa de aderență se înlocuiește cu adezivul 
epoxidic fluid EPORIP.  

ȘAPĂ DESOLIDARIZATĂ
35 - 60 mm

ȘAPĂ FLOTANTĂ 
55 - 80 mm

Se realizează când este nevoie de un suport nou, atunci când cel 
existent este fisurat și/ sau contaminat cu uleiuri. Șapa se toarnă 
peste un strat de separație din folie de polietilenă. La aplicarea 
peste substraturi deformabile, șapa se armează obligatoriu cu 
plasă sudată iar grosimea poate crește până la 80 mm.

Este separată față de suport prin intermediul unei folii de 
polietilenă și este aplicată peste un strat termoizolant (ex. plăci 
de polistiren sau vată minerală).  

ȘAPĂ cu sistem de 
încălzire

min 35 mm

Se toarnă și se înglobează sistemul de încălzire/ răcire al pardoselii 
reprezentat de țevile prin care circulă agentul termic. Șapa se 
armează obligatoriu cu plasă sudată și se aplică într-o grosime 
minimă de 35 de mm peste tubulatură.

PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

Cum identificăm 
caracteristicile unei șape?

Caracteristicile șapelor se pot deduce  
pe baza simbolurilor și abrevierilor 
din marcaj conform normei europene 
EN13813 și prezentată conform 
exemplului din tabelul alăturat.

CARACTERISTICILE ȘAPEI CONFORM EN 13813

CT Șapă pe bază de ciment

C30 Rezistența la compresiune după 28 de zile: 30 N/mm2

F6 Rezistență la încovoiere după 28 de zile: 6 N/mm2

A1fl Clasa de reacție la foc

În anul 2003 a intrat în vigoare standardul european pentru mortarele predozate pentru șape
(EN 13813, ”Materiale pentru șape și pardoseli” - Materiale pentru șape - Proprietăți și cerințe).
Această normă permite clasificarea mortarelor predozate pe baza lianților conținuți și a 
caracteristicilor fizice și elasto-mecanice. În anul 2008 această normă a fost extinsă și la mortarele 
de nivelare.

AMORSĂ DE ADERENȚĂ

Retetă preparare 
(părți din greutate) CIMENT TOPCEM MAPECEM

Planicrete 1 1 1
Apă 1 1 1

Liant 2 3 2



11

ȘAPE GROSIERE

• La turnare, șapa va fi delimitată cu o bandă de rost din polistiren sau spumă 
de polietilenă, ca să nu intre în contact cu pereții sau stâlpii pentru a nu fisura.

• După turnare și aplicare suprafața șapei nu se udă cu apă și se va evita uscarea 
forțată sau expunerea în bătaia directă a soarelui.

• Dacă peste acest tip de șapă se vor monta prin lipire finisaje rigide (plăci 
ceramice și din piatră naturală sau parchet masiv), este suficientă o finisare mai 
atentă a suprafeței cu fierul de glet.

• În cazul realizării pardoselilor elastice (PVC, linoleum, mochetă), suprafața șapei 
grosiere se drișcuiește grosier pentru a ramâne rugoasă după care se va turna 
obligatoriu o șapă autonivelantă cu priză și întărire rapidă și numai apoi se vor 
lipi îmbrăcămințile elastice.

• În cazul pardoselilor prevăzute cu sistem de încălzire încorporat cu finisaj din 
parchet stratificat, se efectuează obligatoriu ciclul de încălzire al pardoselii și 
numai după aceea se poate turna șapa autonivelantă sau se vor monta finisajele.

ȘAPE AUTONIVELANTE

• Șapa autonivelantă cu uscare rapidă nu se aplică niciodată fără a verifica 
umiditatea din suport (șapă grosieră, placă de beton). Dacă umiditatea din 
substrat este mai mare de 2 CM% dar de max. 5 CM%, atunci se utilizează rașini 
epoxidice sau poliuretanice cu rol de barieră de vapori pentru ca umiditatea din 
suport să nu migreze în șapa autonivelantă.

• Șapa autonivelantă nu se aplică fără determinarea diferențelor de planeitate. 
Fără această informație nu se poate face necesar de material autonivelant. 
Determinarea se face cu furtunul de nivel, dreptar sau cu laserul.

• Șapa autonivelantă se toarnă întotdeauna cu 3 mm peste cel mai înalt punct al 
șapei grosiere/suportului.

• Șapa autonivelantă nu se toarnă și nu se lasă să se întărească în bătaia directă 
a soarelui, ex.: în dreptul ferestrelor sau a spațiilor vitrate (ex.: sedii birouri) fără 
a avea un paravan sau o plasă de fațadă. Dacă suportul a fost tratat anterior cu 
amorsă acrilică (ex: Primer G sau Eco Prim Grip), se va aștepta uscarea completă 
a acesteia.

• La fiecare tranșă de material de șapă autonivelantă preparat se respectă aceeași 
cantitate de apă, în caz contrar amestecul de șapă aplicat nu are o culoare 
uniformă și după întărire pe suprafață apar pete de culoare albă. Suprafețele 
vor avea o rezistență mecanică slabă, iar șapa autonivelantă va fi prăfoasă și cu 
microfisuri.

• Prepararea amestecului de șapă autonivelantă se face numai prin amestecarea 
cu mixerul electric prevăzut cu tijă cu spiral amestecător. Nu se poate folosi 
betoniera obișnuită (exclus amestecare gravitațională).

• Șapa autonivelantă nu se toarnă peste rosturile de dilatație sau rosturile 
constructive ale pardoselii existente ci în concordanță cu respectarea lor.

• La aplicarea șapei autonivelante pe suprafețe mari, după turnare și întărire, la 
24 ore se vor taia cu flexul sau mașina cu disc diamantat, rosturi de fracționare 
la suprafețe de cca. 50 m2, în câmp.

RECOMANDĂRI PENTRU O APLICARE CORECTĂ
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PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT
ȘAPE GROSIERE PE BAZĂ DE CIMENT

Mapecem
Liant hidraulic special pentru prepararea șapelor de 
egalizare cu întărire și uscare ultrarapidă (24 ore) și 
contracție compensată.

Umiditate 2 CM% după numai 24 ore.
Rezistență la compresiune după 28 zile: 45 N/mm2. 
Aplicare: amestec semiuscat ce se compactează și se drișcuiește.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 2 - 3 ore.
Timp de așteptare înaintea montajului: 3 ore pentru plăcile 
ceramice și din piatră naturală; 24 ore pentru acoperiri elastice, textile 
și parchet. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3,5 - 4,5 kg/m2/cm de grosime. 
Depozitare: 12 luni.

Topcem
Liant hidraulic special pentru prepararea de șape 
cu consistență semiuscată, contracție controlată, cu 
priză normală și uscare rapidă (4 zile). 

Umiditate 2 CM% după numai 4 zile (pentru 40 mm grosime). 
Rezistență la compresiune la 28 zile: 30 N/mm2. 
Aplicare: amestec semiuscat ce se compactează și se drișcuiește.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 12 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 24 ore pentru plăcile 
ceramice, 2 zile pentru piatră naturală,  4 zile pentru acoperiri elastice 
și textile și 7 zile pentru parchet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 2,5 kg/m²/ cm de grosime.
Depozitare: 12 luni

Topcem Pronto
Mortar predozat pentru prepararea șapelor de 
egalizare grosiere cu consistență semiuscată, priză 
normală, contracție controlată și uscare rapidă 
(4 zile). 

Umiditate 2 CM% după numai 4 zile (pentru 40 mm grosime).
Rezistență la compresiune la 28 zile: 30 N/mm2. 
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 12 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje: 24 ore pentru plăci 
ceramice, 2 zile pentru piatră naturală și 4 zile pentru finisaje din 
lemn sau elastice.
Aplicare: amestec semiuscat ce se compactează și se drișcuiește. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum:18 - 20 kg/m2 de grosime conform gradului de compactare.
Depozitare: 12 luni.

Eporip
Rășină epoxidică bicomponentă, fără solvenți, pentru 
repararea și monolitizarea fisurilor din pardoseală 
(șape, platforme din beton). Se utilizează și ca 
amorsă de aderență pentru beton proaspăt turnat 
pe beton existent și rosturi de lucru impermeabile la 
lucrări hidrotehnice; lipire structurală între elemente 
din oțel pe beton; prinderea elementelor sau a 
conectorilor metalici din fier beton pe suprafețe 
orizontale din beton.

Timp deschis: 5 ore (+23°C).
Timp de lucru: 60 minute (+23°C).
Aplicare: pensulă, șpaclu sau prin turnare.
Consum: 0,5 - 2 kg/m2 (1,35 kg/dm³).
Depozitare: 24 luni.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

RĂȘINI REPARAȚII FISURI ȘAPE

EN 1504-4
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ȘAPE AUTONIVELANTE

PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Ultraplan Renovation 
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, cu întărire și 
uscare rapidă, de interior, cu grosime de aplicare de 
la 3-30 mm. Pentru realizarea pardoselilor cu finisaj 
din PVC, linoleum, mochetă, ceramică și lemn, chiar 
și pentru nivelarea pardoselilor încălzite.

Rezistență la compresiune la 28 zile: 28 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 4 - 5 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 1 - 3 zile în funcție de 
grosimea de aplicare și temperatură.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,4 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Rezistență la compresiune la 28 zile: 35 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
Timpul după care se pot monta finisajele: 1 - 3 zile în funcție de 
grosimea de aplicare și temperatură.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,7 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ultraplan Maxi
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, cu întărire și 
uscare ultrarapidă, de interior, cu grosime de aplicare 
de la 3-40 mm. Pentru realizarea pardoselilor cu 
trafic intens, cu finisaj din PVC, linoleum, mochetă, 
ceramică și lemn.

Rezistență la compresiune la 28 zile: 20 N/mm2. 
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 - 4 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje: 24 - 48 ore pentru plăci 
ceramice, piatră naturală și acoperiri elastice.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,6 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ultraplan Eco 20
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, cu întărire și 
uscare rapidă, pentru interior, cu grosime de aplicare 
de la 1-10 mm. Pentru realizarea pardoselilor cu finisaj 
din PVC, linoleum, mochetă și ceramică.

20 5
E

Rezistență la compresiune la 28 zile: 26 N/mm2. 
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
Timpul dupa care se pot monta finisaje: 12 ore pentru plăci 
ceramice, piatră naturală și acoperiri elastice, 24 ore pentru parchet.
Aplicare: spatulă metalică sau pompă. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,6 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Ultraplan Eco
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, cu întărire 
și uscare ultrarapidă, pentru interior, cu grosime de 
aplicare de la 1-10 mm. Pentru realizarea pardoselilor 
cu finisaj din PVC, linoleum, mochetă, ceramică și 
lemn.

C25-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

A2  -s1fl

CT

C25-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

A2  -s1fl

CT
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PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT
ADITIVI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROPRIETĂȚILOR ȘAPELOR

Corp solid: 36%.
Consum:
– pentru amorsă de aderență: 300 - 310 g/m²;
– pentru șape și tencuieli: 50 - 80 kg/m³.
Aplicare: bidenea, racletă.
Depozitare: 24 luni.

Planicrete
Latex pe bază de cauciuc sintetic utilizat ca adaos 
pentru mortare predozate sau mortare pe bază de 
ciment. Îmbunătățește substanțial caracteristicile de 
aderență și de rezistență mecanică a amestecurilor 
pe bază de ciment. Se foloseste ca spriț de tencuială 
pe beton, la prepararea amorselor de aderență 
pentru șapele de egalizare (TOPCEM) sau de ciment.

MORTARE DE NIVELARE ȘI FINISARE A SUPRAFEȚELOR

Dozaj: de la 1 la 1,5 kg la fiecare 100 kg de ciment.
Depozitare: 12 luni.

Recomandare compoziție amestec: 
- ciment CEM II/A-LL 32,5 R: 220 kg
- agregate 0-6 mm: 1750 kg
- Mapescreed 704: 3 kg (1,4%) 
- apă: 130-140 kg cu agregate uscate

Mapescreed 704
Aditiv pe bază de polimeri acrilici, fără formaldehidă, 
plastifiant cu efect de reducere a raportului de apă 
/ ciment. Recomandat pentru realizarea șapelor 
grosiere care înglobează sistemul de încălzire / 
răcire cu conducte prin care circulă agent termic. 
Îmbunătățește lucrabilitatea, reduce porozitatea, 
fisurile, crește conductibilitatea termică și grăbește 
uscarea șapelor, reducând timpul de așteptare până 
la pornirea sistemului de încălzire la 15 zile.

Rezistență la compresiune (după 28 zile): 40 N/mm2.
Timp de lucru: 15 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 2 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje: 4 - 6 ore pentru plăci 
ceramice și din piatră naturală, 12 ore pentru parchet și acoperiri 
elastice și textile. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,6 kg/m²/ mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Nivorapid
Mortar de reparații pe bază de ciment, pentru 
interior, cu întărire și uscare ultrarapidă, tixotropic, 
cu aplicare în grosime de la 1-20 mm pe suprafețe 
verticale sau orizontale. 

Nivoplan
Mortar pe bază de ciment pentru tencuirea și 
nivelarea pereților din cărămidă sau beton, la interior 
sau exterior. Grosime de aplicare de la 2-30 mm. 
Pentru aplicări în strat subțire, la un sac de mortar se 
adaugă 2 litri de latex PLANICRETE. 

Timp de lucru: 2 - 3 ore.
Timpul după care se pot monta finisaje din ceramică și piatră 
naturală: 24 ore (în funcție de grosime și temperatură)
Aplicare: spatulă, mistrie.
Consum: 1,4 kg/m2/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

EN 998-1

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F10
A2  -s1fl



15

PRODUSE PENTRU REALIZAREA STRATULUI SUPORT
AMORSE - GRUNDURI - PROMOTORI DE ADERENȚĂ

Eco Prim Grip
Amorsă acrilică universală, gata de utilizare, în 
dispersie apoasă și cu filer de siliciu, pentru tencuieli, 
șape autonivelante și adezivi pentru plăci ceramice. 
După aplicare pe suporturi critice (netede, lise, 
neabsorbante) se obține o suprafață rugoasă cu 
aderență excelentă.  

Timp de așteptare înainte de aplicarea tencuielii: 15 - 20 minute.
Timp de așteptare înainte de aplicarea produselor de nivelare: 30 
minute.
Aplicare: trafalet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,20 - 0,30 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Primer G
Amorsă acrilică în dispersie apoasă pentru suprafețe 
absorbante, peste care se toarnă șape autonivelante 
sau se aplică adezivi pe bază de ciment. Reduce și 
uniformizează absorbția de apă și fixează praful fin 
de pe suport. 

Raport de diluție: în raport de 1:1, 1:2 sau 1:3 cu apă, în funcție de 
absorbția substratului.
Timp de uscare: 2 ore conform raportului de diluție și absorbția 
substratului.
Aplicare: trafalet sau bidinea.
EMICODE: EC1 - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,1 - 0,2 kg/m² 
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț!

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Eco Prim T 
Amorsă acrilică specială în dispersie apoasă, 
fără solvenți, pentru suprafețe absorbante și 
neabsorbante. Are și rol de promotor de aderență, 
fără a fi nevoie de nisip de cuarț înainte de aplicarea 
produselor de nivelare.

Raport de diluție: pe suprafețe neabsorbante se aplică nediluat (1:1), iar 
pe suprafețe absorbante în raport de 1:2. 
Timp de așteptare înainte de aplicarea produselor de nivelare și 
a adezivilor: 1 - 5 ore în funcție de condițiile ambientale și gradul de 
absorbție al substratului.
Aplicare: trafalet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,10 - 0,20 kg/m², în funcție de modul de aplicare și de starea 
substratului.
Depozitare: 12 luni.

Primer MF
Rășină epoxidică bicomponentă, (corp solid 100%), 
fără solvenți, cu rol de consolidare și barieră de vapori 
împotriva umidității crescute (max. 5 CM%) la șapele 
grosiere. Tratament antipraf pentru pardoseli industriale 
din beton. Se utilizează în sistemul de montaj a 
parchetului cu adezivii LIGNOBOND sau ULTRABOND 
P990 1K și pentru rășinile din linia MAPEFLOOR.

Timpul după care se pot monta finisaje sau se pot turna produsele 
de nivelare: 24 - 48 ore în funcție de temperatura ambientului. 
Timp de lucru: 90 minute.
Aplicare: trafalet cu păr lung, bidinea
Consum: 0,20 - 0,30 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț!
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PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

Mapegum WPS
Membrană lichidă cu uscare rapidă pentru 
hidroizolarea la interior a suprafețelor spațiilor 
umede (băi, cabine de duș) înainte de montajul 
plăcilor ceramice. Nu se folosește pe suprafețe care 
vor fi în imersie continuă în apă.

Corp solid: 73%.
Timpul de uscare la o grosime de 2 mm a stratului aplicat: 5 ore la 

+23°C sau 12 ore la +5°C.
Timpul dupa care se pot monta finisaje: 12 - 24 ore.
Aplicare: pulverizare, spatulă lisă sau trafalet.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,5 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni.

PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

Mai mult decât în orice alt sector, nu se poate vorbi de un singur produs de hidroizolare. Este necesară adoptarea 
conceptului de SISTEM DE HIDROIZOLARE, alcătuit dintr-un ansamblu de materiale în măsură să protejeze și 
“clasicele” puncte critice: rosturi elastice, guri de scurgere, îmbinări de suprafețe, unghiuri și margini ale placărilor. În 
spațiile umede și la exterior (băi, saune, piscine, centre spa, balcoane, terase) este necesară  întotdeauna protejarea 
suportului împotriva infiltrațiilor de apă prin aplicarea unei hidroizolații, pentru a evita:
– deteriorarea progresivă a suportului, riscul de desprindere a plăcilor ceramice;
– apariția petelor albe de săruri - eflorescențe, inestetice, de-a lungul chitului de rosturi.

Aderență inițială EN14891-A6.21: 1,3 N/mm2

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C.
Grosimea de aplicare: 1 - 2 mm/strat. Grosime maximă totală: 4 mm.
Consum: 1,1 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

Monolastic
Mortar monocomponent pe bază de ciment 
pentru hidroizolarea suprafețelor înainte de 
aplicarea plăcilor ceramice, a structurilor din beton, 
tencuielilor și șapelor pe bază de ciment. Pentru 
protecția tencuielilor sau a betonului, ce prezintă 
fisuri de contracție, împotriva infiltrațiilor apei și a 
agenților chimici agresivi prezenți în atmosferă. Se 
utilizează complementar cu armătura MAPETEX SEL 
(împâslitură din țesut nețesut).

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD
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Mapegum WPS hidroizolație lichidă EC1 Plus • • •

Monolastic hidroizolație • •

Mapelastic hidroizolație EC1 Plus • • • • •

Mapelastic Smart hidroizolație EC1 Plus • • • • •

Mapeband bandă de etanșare • • • •

Mapeband PE120 bandă de etanșare •

Mapeband SA bandă de etanșare 
autoadezivă • • • •

Mapeband TPE bandă de etanșare • •

Mapeproof Swell mastic • • • •

Mapenet 150 armătură • • • •

Mapetex Sel armătură • • • •
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PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

Aderența la beton EN 1542 (28 zile): 1 N/mm2.
Impermeabilitate la presiunea apei: 1,5 atm. 
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm în 2 straturi.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: spatulă: 1,7 kg/m²/ mm de grosime/strat; 
                torcret: 2,2 kg/m²/ mm de grosime/strat.
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

Mapelastic
Mortar bicomponent pe bază de ciment și latex 
utilizat ca hidroizolație flexibilă pentru suprafețele 
peste care ulterior se montează plăci ceramice 
(bazine, piscine, terase). Pentru protecția anticorozivă 
a structurilor din beton la poduri, viaducte, turnuri de 
răcire împotriva gazelor agresive CO2, SO2, oxid de 
azot și a soluțiilor agresive de NaCl sau a sulfaților în 
zone industriale sau marine. 

Mapenet 150
Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcali cu 
utilizare ca armatură la aplicarea produselor de 
hidroizolare MAPEGUM WPS, 
AQUAFLEX SYSTEM, gama PLASTIMUL, 
gama MAPELASTIC sau la termosistem cu 
MAPETHERM AR2. 

Mapelastic Smart
Mortar bicomponent pe bază de ciment cu 
flexibilitate ridicată (capacitate de acoperire a 
fisurilor > 2 mm) și consistență fluidă, pentru 
hidroizolarea structurilor din beton sau a suprafețelor 
pe bază de ciment supuse în general vibrațiilor, ce 
sunt predispuse apariției fisurilor. Se aplică în special 
pe suprafețe curbe sau cu forme neregulate. Se 
utilizează complementar cu armătura MAPETEX SEL 
(împâslitură din țesut nețesut).

Aderența la beton EN 1542 (28 zile): 1,3 N/mm2.
Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C.
Capacitate de preluare a fisurilor cu armătura MAPETEX SEL: > 3 mm. 
Grosimea minimă de aplicare: 2 mm  in două straturi.
Consum: trafalet: 1,6 kg/m²/mm de grosime/strat; pulverizare: 2,2 kg/
m²/mm de grosime/strat. 
Depozitare: 12 luni comp. A, 24 luni comp. B.

PRODUSE PENTRU ARMARE

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2 EN 14891 LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

Greutate: 150 g/m² ± 5%. 
Dimensiune ochiuri plasă: 4 x 4,5 mm.
Lăţime: 1000 mm. 
Rola: 50 m.

Greutate: 80 g/m².
Deformare maximă: 90% în direcție longitudinală; 60% în direcție 
transversală.
Lăţime: 1000 mm. 
Grosime: 0,6 mm.
Rola: 25 m.

Mapetex Sel
Armatură din țesut nețesut 
(împâslitură din fibre de polipropilenă) utilizată 
la aplicarea sistemelor de hidroizolații din 
gama MAPELASTIC, gama PLASTIMUL sau 
cu MAPEGUM WPS și AQUAFLEX SYSTEM. 
Mărește substanțial elasticitatea și rezistența la 
întindere a stratului hidroizolant.

PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE

LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P
EN 1504-2 EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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PRODUSE COMPLEMENTARE PENTRU ADEZIVI ȘI CHITURI DE ROSTURI

Temperatura de aplicare (suport): de la + 5°C la + 30°C
Temperatura de lucru: de la -5°C la +30°C.
Lățime: 100 mm
Grosime: 2 mm

Rola: 25 m.

Mapeband SA
Bandă cauciucată autoadezivă, rezistentă la alcali, 
utilizată în cadrul sistemelor de impermeabilizare a 
îmbinărilor dintre suprafețele orizontale și verticale 
la terase, balcoane, băi și cabine de duș. Aderență 
ridicată pe orice tip de materiale: membrană 
bituminoasă, metal, plastic, ceramică, șapă pe bază 
de ciment. 

Alungirea la rupere: 135%
Temperatura de lucru: de la -5°C la +30°C.
Lăţime: 120 mm. 
Grosime: 0,7 mm.
Rola: 10 sau 50 m.

Mapeband PE 120
Bandă elastică din PVC pentru etanșarea și 
impermeabilizarea elastică a rosturilor de dilatare 
numai la interior sau etanșarea elastică a zonei de 
îmbinare perete/perete sau perete/pardoseală. Se 
folosește complementar numai cu hidroizolația 
MAPEGUM WPS.

MASTIC HIDROEXPANSIV

Solubilitate: nu este solubil în apă.
Corp solid: 90%.
Expansiune în apă: minimum 100%.
Timp de formare a peliculei: 180 - 200 min.
Duritate Shore A (DIN 53505): 32.
Alungire (DIN 53504): > 700%.
Rezistență la tracţiune (DIN 53504): 2,5 N/mm².
Modul de elasticitate la 100% alungire (DIN 53504): 0,55 N/mm².
Rezistență la rupere (ISO 34-1): 10 N/mm.
Rezistență la presiunea apei: 1 atm.
Consum: aprox. 3 m / tub 320 ml.
Depozitare: 12 luni.

Mapeproof Swell
Mastic hidroexpansiv pentru sigilarea trecerilor și 
etanșarea elastică a străpungerilor în structura de 
beton (țevi, conducte), pentru restabilirea etanșeității 
rosturilor rigide sau pentru oprirea infiltrațiilor de apă 
în structura de beton, precum și pentru etanșarea 
suplimentară a pieselor înglobate la bazine, piscine.

Mapeband
Bandă cauciucată cu inserție de împâslitură 
rezistentă la alcali, pentru etanșarea și 
impermeabilizarea elastică a rosturilor de dilatare la 
interior și exterior sau etanșarea elastică a zonei de 
îmbinare perete/perete sau perete/pardoseală. Se 
folosește complementar cu gama de hidroizolații 
MAPELASTIC. 

Alungirea la rupere: 300%
Temperatura de lucru: de la -30°C la +60°C.
Lăţime: 120 mm. 
Rola: 10 sau 50 m.

BENZI DE ETANȘARE ROSTURI ȘI ÎMBINĂRI
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PRODUSE COMPLEMENTARE PENTRU ADEZIVI ȘI CHITURI DE ROSTURI

Aplicare: Se lipește pe suport cu adeziv epoxidic ADESILEX PG1, PG4.
Lăţime: 17 sau 32 cm. 
Grosime: 1,2 mm.
Rola: 30 m.

Mapeband TPE
Bandă flexibilă TPE cu suport de împâslitură, pentru 
etanșarea și impermeabilizarea rosturilor de dilatare 
sau a fisurilor cu mișcare în lucru de la 5 până la 10 
mm la poduri, bazine de apă, rosturi de turnare, fisuri 
care lucrează. Se utilizează cu gama de hidroizolații 
MAPELASTIC sau de sine stătător.

ACCESORII

Drain Vertical / Drain 
Lateral 
Sifon de pardoseală reglabil pe înălțime, cu manșetă 
din polipropilenă și clapetă împotriva mirosurilor.

BENZI DE ETANȘARE ROSTURI ȘI ÎMBINĂRI

Utilizare: terase, balcoane, băi, cabine de duș;
Dimensiuni: 
- Drain Vertical Ø 50, 75, 82, 90, 100 mm;
- Drain Lateral Ø 50, 75, 90 mm.

Exemplu de hidroizolare a îmbinărilor și rosturilor

Bandă din cauciuc
Mapeband

element de drenaj

Drain Vertical

bandă din cauciuc  
Mapeband

bandă TPE
Mapeband TPE

armătură din țesut-nețesut sau din plasă din
fibră de sticlă
Mapetex Sel / Mapenet 150
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Caracteristicile adezivilor se pot 
deduce din clasificarea lor conform 
normei europene EN 12004 și 
prezentată în tabelele alăturate.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

Adezivi pe bază de ciment C

Adezivi în dispersie D

Adezivi reactivi R

CLASĂ FUNDAMENTALĂ

Aderență normală 1

Aderență îmbunătățită 2

Priză rapidă F

Descrierea produsului
Exemple de utilizare

Contribuie la
obținerea de
credite LEED

Culoare adeziv
(gri/alb)

Adeziv pe bazå de 
ciment (C) cu aderențå 
îmbunåtåțitå (2), fårå 
alunecare pe verticalå (T), 
cu timp deschis extins (E) și 
deformabil (S1)

Tehnologie LOW DUST
- emisie reduså de praf 
în timpul preparårii 
adezivului

Marcaj CE
EN 12004

Marcajele și siglele ce apar pe ambalaje conțin informații de bază despre produs, astfel încât tipul și caracteristicile 
acestora să fie ușor de identificat, în funcție de necesitățile din șantier.

Cum identificăm un caracteristicile unui adeziv?

Toți adezivii MAPEI sunt marcați CE 
conform EN 12004 și caracteristicile 
fiecăruia se regăsesc menționate pe 
fiecare sac prin sigle conform 
modelului de mai jos.

CARACTERISTICI OPȚIONALE

Timp deschis extins E

Fără alunecare
pe verticală T

Adeziv pe bază de ciment
deformabil S1

Adeziv pe bază de ciment foarte 
deformabil S2

ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ

Ambalajele MAPEI vorbesc de la sine
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CARACTERISTICILE ADEZIVILOR CONFORM EN 12004

Timp deschis extins (E) Fără alunecare pe verticală (T)

Utilizați adezivii cu timp deschis extins (clasa E conform 

EN 12004) în cazul placărilor în condiții climatice nefavorabile: 
vânt, soare puternic, temperaturi ridicate, suport foarte absorbant, 
din cauza cărora timpul deschis al adezivului se poate
reduce drastic la numai câteva minute.

Utilizați adezivi fără alunecare pe verticală (clasa T conform 

EN 12004) în cazul montajului de plăci ceramice sau a mozaicului 
pe pereți, dacă placarea se execută de sus în jos.

Deformabilitate (S) Priză rapidă (F)

Utilizați adezivi deformabili (clasa S1 sau S2 conform EN 12004) în 
cazul montajului pe un suport supus vibrațiilor sau deformărilor (ex: 
pardoseală încălzită, suprafețe exterioare).

Utilizați adezivi cu priză rapidă (clasa F conform EN 12004) când 
este necesară darea în funcțiune rapidă a suprafețelor placate 
sau pentru montarea plăcilor din piatră naturală sau recompuse, 
sensibile la umiditate.

Criterii de bază pentru alegerea adezivilor la placările cu plăci ceramice sau din piatră naturală:

1. Tipul și dimensiunea plăcilor

2. Tipul și natura stratului suport (absorbant, neabsorbant, deformabil sau nedeformabil)

3. Destinația finală (trafic casnic, trafic intens, trafic industrial etc.)          

4. Restricții și cerințe ale modului de execuție: condiții climaterice, timpul de solicitare al placajului 

    (ore / zile), grosimea de aplicare a stratului de adeziv etc.

5. Expunerea suprafeței placate (interior, exterior sau agresiuni chimice)
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ADEZIVI PE BAZĂ DE CIMENT CU PRIZĂ NORMALĂ

Keraset C1 EC1 Plus • 3 - 6 ore 24 ore 6 - 8 ore 24 ore 14 zile 25 kg

Kerabond T-R C1T EC1  Plus • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore 14 zile 25 kg

Kerabond T-R + Isolastic C2 E S2 • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore 14 zile 25 kg

Adesilex P7 C2 TE EC1 Plus • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore 14 zile 25 kg

Adesilex P9 C2 TE EC1 Plus • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Adesilex P10 C2 TE EC1 Plus • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Keraflex Easy S1 C2 E S1 EC1 Plus • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Keraflex Maxi S1 C2 TE S1 EC1 Plus • • • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Ultralite S1 C2 TE S1 EC1 Plus • • • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore >30 min 14 zile 15 kg

Ultralite S2 C2 E S2 EC1 Plus • • • 4 - 8 ore 24 ore 24 ore >30 min 14 zile 15 kg

ADEZIVI PE BAZĂ DE CIMENT CU PRIZĂ RAPIDĂ

Adesilex P4 C2 F EC1 Plus • • 4 ore 4 ore 1 oră 4 ore 15 min 1 zi 25 kg

Granirapid C2 F S1 EC1 Plus • • • • 3 ore 3 ore 45 min 3 - 4 ore 1 zi 30,5 kg

Elastorapid C2 FTE S2 • • • • 3 ore 3 ore  1 oră 3 ore >30 min 1 zi 31,25 kg

Keraquick S1 C2 FT S1 EC1 Plus • • • 2 - 3 ore 2 - 3 ore 30 min 2 - 3 ore 1 zi 25 kg

ADEZIVI PE BAZĂ DE RĂȘINI REACTIVE

Keralastic T R2 T • • 12 ore 12 ore 30 - 40 min 12 ore 7 zile 5 și 10 kg

Kerapoxy Adhesive R2 T • • - - 45 min 10 - 12 ore 2 zile 10 kg

Kerapoxy Design R2 EC1 Plus - - 45 min 24 ore 30 min 4 zile 3 kg

Kerapoxy R2 T EC1 Plus - - 45 min 24 ore 30 min 4 zile 5, 10 kg

Ultrabond Eco PU 2K R2 T EC1 Plus • • 12 ore 12 ore 20 - 30 min 12 ore 7 zile 5, 10 kg
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ADEZIVI PE BAZĂ DE CIMENT CU PRIZĂ NORMALĂ

Keraset C1 EC1 Plus 3 - 6 ore 24 ore 6 - 8 ore 24 ore 20 min 14 zile 25 kg

Kerabond T-R C1T EC1  Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore 20 min 14 zile 25 kg

Kerabond T-R + Isolastic C2 E S2 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore 20 min 14 zile 25 kg

Adesilex P7 C2 TE EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore 20 min 14 zile 25 kg

Adesilex P9 C2 TE EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Adesilex P10 C2 TE EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Keraflex Easy S1 C2 E S1 EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Keraflex Maxi S1 C2 TE S1 EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore >30 min 14 zile 25 kg

Ultralite S1 C2 TE S1 EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore >30 min 14 zile 15 kg

Ultralite S2 C2 E S2 EC1 Plus 4 - 8 ore 24 ore 8 ore 24 ore >30 min 14 zile 15 kg

ADEZIVI PE BAZĂ DE CIMENT CU PRIZĂ RAPIDĂ

Adesilex P4 C2 F EC1 Plus 4 ore 4 ore 1 oră 4 ore 15 min 1 zi 25 kg

Granirapid C2 F S1 EC1 Plus 3 ore 3 ore 45 min 3 - 4 ore 20 min 1 zi 30,5 kg

Elastorapid C2 FTE S2 3 ore 3 ore  1 oră 3 ore >30 min 1 zi 31,25 kg

Keraquick S1 C2 FT S1 EC1 Plus 2 - 3 ore  2 - 3 ore 30 min 2 - 3 ore 20 min 1 zi 25 kg

ADEZIVI PE BAZĂ DE RĂȘINI REACTIVE

Keralastic T R2 T 12 ore 12 ore 30 - 40 min 12 ore 50 min 7 zile 5 și 10 kg

Kerapoxy Adhesive R2 T - - 45 min 10 - 12 ore 60 min 2 zile 10 kg

Kerapoxy Design R2 EC1 Plus - - 45 min 24 ore 30 min 4 zile 3 kg

Kerapoxy R2 T EC1 Plus - - 45 min 24 ore 30 min 4 zile 5, 10 kg

Ultrabond Eco PU 2K R2 T EC1 Plus 12 ore 12 ore 20 - 30 min 12 ore 20 min 7 zile 5, 10 kg

*Timpii mentionați în tabel sunt valabili la o temperatură de +23ºC și 50% UR. La temperaturi mai mici timpii se prelungesc considerabil chiar dacă adezivul este cu priză rapidă.
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CUM SE PREPARĂ ȘI SE APLICĂ ADEZIVUL PE BAZĂ DE CIMENT

Prepararea amestecului

• Amestecați adezivul în pulbere cu cantitatea corectă 
de apă sau latex până la obținerea unui amestec 
omogen, fără aglomerări.

• Lăsați amestecul să stea timp de cateva minute 
în repaos apoi reamestecați scurt și procedați la 
aplicare.

• Preparați doar cantitatea de adeziv ce poate fi 
utilizată în timpul de punere în operă a produsului 
ales.

Alegerea gletierei și aplicarea adezivului

• Aplicați adezivul cu ajutorul unei gletiere cu dinți 
adecvată, astfel încât pe suport să rămână o cantitate 
suficientă de adeziv pentru a garanta că dosul plăcii 
este corect și total acoperit de adeziv. Cantitatea 
de adeziv necesară la montaj variază în funcție de 
destinația placării, de rugozitatea suportului și de 
dimensiunea plăcilor.

• Dacă s-a depășit timpul deschis al adezivului aplicat 
pe suport (adezivul face o peliculă neaderentă la 
suprafață), dar adezivul este încă moale la apasarea cu 
degetul, acesta mai poate fi utilizat prin respatularea 
suprafeței cu gletiera dințată. Această operațiune nu 
este posibilă dacă adezivul a intrat în priză.

Capacitatea de umectare a adezivului Adeziv aplicat în tehnologie dublă, pe suport și 
pe placa ceramică

Pentru a vă ușura munca, utilizați adezivi cu proprietăți 
ridicate de umectare cum ar fi gama Ultralite, sau adezivi 
cu auto-umectare cum ar fi Adesilex P4 atunci când este 
necesar să asigurați o bună umectare și acoperire cu adeziv 
a dosului plăcilor (la lipirea plăcilor de format mare, instalarea 
de plăci subțiri, montajul la suprafețe exterioare etc.).

Aplicarea adezivului atât pe suport cât și pe spatele plăcii, 
asigură realizarea unui strat continuu și uniform la lipirea 
pe fațade, la pozarea plăcilor de format mare (o latura 
a plăcii mai mare de 60 cm), la pozarea pe suporturi cu 
încălzire sau în medii supuse la solicitări ridicate mecanice 
sau termice.
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ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ
ADEZIVI CU PRIZĂ NORMALĂ

Aderență inițială (după 28 zile): 1,0 N/mm2.

Chituirea rosturilor: pereți: 3 - 6 ore; pardoseli: 24 ore.
Timpul de punere în operă a amestecului: 6 - 8 ore.
Timp deschis: 20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Keraset
Adeziv standard pe bază de ciment, de culoare gri, 
pentru plăci ceramice absorbante montate pe suport 
absorbant.

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Aderență inițială (după 28 zile): 1,4 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore;  pardoseli: 24 ore.
Timpul de punere în operă a amestecului: peste 8 ore.
Timp deschis: 20 minute. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV.
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

*Pentru detalii complete consultă Caietul Tehnic: ”Sisteme pentru instalarea plăcilor de 
gresie proțelanată subțire”.

Kerabond T-R 
Adeziv standard pe bază de ciment, de culoare gri 
sau alb, fără alunecare pe verticală, pentru montajul 
plăcilor de gresie porțelanată la interior. În amestec 
cu ISOLASTIC în loc de apă, caracteristicile de 
performanță se îmbunătățesc, rezultând un adeziv 
de clasă C2 și deformabilitate S2.
Pe tencuieli sau șape de ciment se pot monta plăci 
ceramice de gresie porțelanată, cu sau fără armătură, 
cu plasă de fibră de sticlă, cu dimensiunea de 300 x 
150 cm.

Aderență inițială (după 28 zile): 1,5 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseală: după 24 ore.
Timp deschis: ≥ 30 minute.
Depozitare: 12 luni.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 5 kg/m².

Adesilex P9
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, de culoare 
gri sau alb, cu timp deschis extins, fără alunecare 
pe verticală, pentru montarea plăcilor de gresie 
porțelanată sau din piatră naturală, la interior și 
exterior. 

Adesilex P7
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, de culoare 
gri, fără alunecare pe verticală, ideal pentru 
plăci ceramice neabsorbante sau absorbante de 
dimensiuni medii, la interior și exterior. 

Aderență inițială (după 28 zile): 1,4 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: după 24 ore.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseală: după 24 ore.
Timp deschis: >20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 4 kg/m².
Depozitare: 12 luni.
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ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ
ADEZIVI CU PRIZĂ NORMALĂ

Aderență inițială (după 28 zile): 1,5 N/mm2

Chituirea rosturilor: pereți: 4-8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: ≥ 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Adesilex P10
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, de culoare 
albă (cel mai intens grad de alb), cu timp deschis 
extins, priză inițială și aderență mare, fără alunecare, 
pentru mozaic din sticlă, ceramică sau marmură.
La piscine se prepară cu 50% apă şi 50% latex Isolastic 
(C2TE/S1). 
Pentru interior și exterior. 
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LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Aderență inițială (după 28 zile): 2,6 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,2 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 12 luni.

*Pentru detalii complete consultă Caietul Tehnic: ”Sisteme 
pentru instalarea plăcilor de gresie proțelanată subțire”.

Keraflex Maxi S1
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, de culoare 
gri sau alb, deformabil, cu timp deschis extins, fără 
alunecare pe verticală, indicat în special pentru plăci 
ceramice din gresie porțelanată și din piatră naturală 
de mari dimensiuni.
Grosime de aplicare între 3 - 15 mm. 
Pe tencuieli sau șape de ciment se pot monta plăci 
ceramice de gresie porțelanată, cu sau fără armătură, 
cu plasă de fibră de sticlă, cu dimensiunea de 300 x 
150 cm.
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C2TE S1

Aderență inițială (după 28 zile): 2 N/mm2

Chituirea rosturilor: pereți: 4-6 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Keraflex Easy S1
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, de culoare 
gri, de înaltă performanță, deformabil, cu timp 
deschis întins, foarte ușor de aplicat indicat pentru 
lipirea de plăci porțelanate de mari dimensiuni pe 
pardoseli foarte mari. Grosime de aplicare până la 
10 mm. 

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT
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C2E  S1

EN 12004

Aderență inițială (după 28 zile): 2,0 N/mm2.
Chituirea rosturilor: pereți: 4 - 8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 1,5 - 2,5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Ultralite S1
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
monocomponent, de culoare gri sau alb, fără 
alunecare pe verticală, cu timp deschis extins, 
deformabil, cu greutate redusă și randament de 
acoperire extrem de ridicat pentru plăci ceramice 
și din piatră naturală. Ideal pentru plăci din gresie 
porțelanată subțiri (3 - 7 mm) cu dimensiune 
maximă de 70x70 cm. 
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ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ
ADEZIVI CU PRIZĂ NORMALĂ

ADEZIVI CU PRIZĂ RAPIDĂ

Aderență inițială (după 28 zile): 2,5 N/mm2

Chituirea rosturilor: pereți: 4-8 ore; pardoseli: 24 ore.
Timp deschis: > 30 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 0,8 kg/m²/mm de grosime, echivalent cu 1,5 - 2,5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

*Pentru detalii complete consultă Caietul Tehnic: ”Sisteme pentru instalarea plăcilor de 
gresie proțelanată subțire”.

Ultralite S2
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, 
monocomponent, de culoare gri sau alb, cu timp 
deschis extins, foarte deformabil, cu greutate redusă. 
Randament de acoperire extrem de ridicat, cu 
proprietăți optime specifice metodei dublei aplicări, 
ideal pentru montajul gresiei porțelanate subțiri de 
mari dimensiuni (ex: Laminam, Kerlite). Se pot monta 
plăci ceramice subțiri pe termosistem (max. 100x50 cm).
Pe tencuieli sau șape de ciment se pot monta plăci 
ceramice de gresie porțelanată, cu sau fără armătură, 
cu plasă de fibră de sticlă, cu dimensiunea de 300 x 
150 cm.
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C2E S2

Aderență inițială (după 28 zile): 2,0 N/mm2

Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 4 ore.
Chituirea rosturilor: 4 ore.
Timp deschis: 20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 4-10 kg/m2.
Depozitare: 12 luni.

Adesilex P4
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment cu priză 
rapidă, de culoare gri, cu o consistenţă semifluidă, 
pentru pardoseli din plăci ceramice și piatră naturală. 
Grosime de aplicare de la 3 la 20 mm. Poate fi utilizat 
și cu rol de șapă autonivelantă la interior și exterior. 
Nu este necesară metoda dublei aplicări.

Aderență inițială (după 28 zile): 2,5 N/mm2.
Chituirea rosturilor: 3 ore.
Apt pentru folosință: aprox. 24 ore (3 zile pentru bazine și piscine).
Timp deschis: ≥ 30 minute.
Consum: 3 - 8 kg/m².
Depozitare: comp A: 12 luni; comp B: 24 luni. A se feri de îngheț!

Elastorapid
Adeziv bicomponent pe bază de ciment, de culoare 
gri sau alb, foarte deformabil, cu timp deschis extins 
și priză rapidă, fără alunecare pe verticală, pentru 
plăci ceramice absorbante sau neabsorbante și plăci 
din piatră naturală. Grosime de aplicare până la 10 mm. 
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LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Aderență inițială (după 28 zile): 2,5 N/mm2.
Apt pentru trafic pietonal ușor: 3 - 4 ore.
Timp deschis: 20 minute.
Timp de priză: 2 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3 - 8 kg/m².
Depozitare: comp A: 12 luni; comp B: 24 luni. A se feri de îngheț!

Granirapid
Adeziv bicomponent pe bază de ciment, de culoare 
gri sau alb, cu priză rapidă, deformabil, pentru orice 
fel de plăci ceramice absorbante sau neabsorbante, 
plăci din piatră naturală sau recompuse. Grosime de 
aplicare până la 10 mm. 
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ADEZIVI PENTRU PLĂCI CERAMICE ȘI DIN PIATRĂ NATURALĂ

ADEZIVI PE BAZĂ DE RĂȘINI REACTIVE     

Aderență inițială (după 28 zile): 2,0 N/mm2 (gri) și 
1,6 N/mm2 (alb).
Chituirea rosturilor: 2 - 3 ore.
Apt pentru folosință: aprox. 24 ore (3 zile pentru bazine și piscine).
Timp deschis: 20 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Keraquick S1
Adeziv îmbunătățit pe bază de ciment, de culoare gri 
sau alb, deformabil, cu priză rapidă, fără alunecare 
pe verticală, pentru plăci ceramice absorbante sau 
neabsorbante și din piatră naturală. Grosime de 
aplicare până la 10 mm. 
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C2FT S1

Keralastic T
Adeziv poliuretanic bicomponent, de culoare gri 
sau alb, pentru orice tip de plăci ceramice și din 
piatră naturală (ardezie, marmură verde ALPI) sau 
plăci recompuse, montate pe suport absorbant, 
neabsorbant sau deformabil.  
Pe tencuieli sau șape de ciment se pot monta 
plăci ceramice de gresie porțelanată, cu sau 
fără armătură, cu plasă de fibră de sticlă, cu 
dimensiunea de 300 x 150 cm.

Timp deschis: 50 minute.
Chituirea rosturilor: 12 ore.
Consum: 2,5 - 5 kg/m².
Depozitare: 24 luni.

*Pentru detalii complete consultă Caietul Tehnic: ”Sisteme pentru instalarea plăcilor de 
gresie proțelanată subțire”.

EN 12004

Timp deschis: 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 10 - 12 ore.
Consum: 1,5 kg/m²/mm de grosime.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy Adhesive
Adeziv epoxidic bicomponent, de culoare gri sau 
alb, fără alunecare pe verticală, antiacid, pentru plăci 
ceramice și din piatră naturală. Grosime de aplicare 
de până la 10 mm.

EN 12004

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

ADEZIVI CU PRIZĂ RAPIDĂ

Timp deschis: 20 minute.
Timp așteptare înainte de chituire: 12 ore.
Apt pentru trafic pietonal: aprox. 12 ore.
Apt pentru darea în folosință: aprox. 7 zile.
Deformabilitate: bună.
Aplicare: spatula dinţată N° 4 sau 5.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 2,5 - 5 kg/m².
Depozitare: 12 luni.

Ultrabond Eco PU 2K
Adeziv poliuretanic bicomponent, de culoare 
gri sau alb, fără alunecare pe verticală, de înaltă 
performanță, fără solvenți, cu o emisie foarte 
redusă de substanțe organice volatile (VOC) pentru 
orice tip de plăci ceramice, din piatră naturală 
sau recompusă, montate pe suport absorbant, 
neabsorbant sau deformabil. 

EN 12004
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Ambalajele MAPEI vorbesc de la sine

Cod de culoare 
conform paletar

Tehnologie 
BioBlock și Drop Effect

Descrierea produsului
Exemple de utilizare Marcaj CE

EN 12004

Clasificare
conform normativ

Cod de culoare
conform paletar

Contribuie la
obținerea de
credite LEED

Chitul de rosturi rezistent 
la apariția mucegaiului

Un chit de rosturi rezistent
la acizi și ușor de curățat

Tehnologii MAPEI

Tehnologia DropEffect® (Efect de 
picătură), dezvoltată de MAPEI, se 
bazează pe utilizarea unor polimeri 
speciali ce permit obținerea unor 
suprafețe hidrofuge și cu rezistență 
excelentă la murdărie.

Tehnologia BioBlock®, dezvoltată de MAPEI, 
se bazează în special pe conținutul de 
molecule de natură organică, cu o distribuție 
uniformă, omogenă în microstructura chitului, 
iar în prezența umidității împiedică formarea 
microorganismelor responsabile de apariția 
mucegaiului.

Certificare ecologicå GEV
(EMICODE Ec1 Plus)

Chit de rosturi (G) pe bazå de ciment (C) îmbunåtåțit (2),
cu absorbție reduså de apå (W), rezistent la abraziune (A)

Tehnologie 
BioBlock

Caracteristicile chiturilor pentru rosturi se pot deduce din clasificarea lor conform normei europene EN 13888, 
prezentate în tabelul de mai jos.

Chituri de rosturi
pe bază de rășini reactive RG -

Amestec de rășini sintetice, agregate, aditivi anorganici și organici, la care 
întărirea rezultă în urma reacției chimice.

Chituri de rosturi
pe bază de ciment CG

Clasa 1 Mortar pe bază de ciment pentru chituri standard

Clasa 2 Mortar pe bază de ciment pentru chituri îmbunătățite cu rezistențe ridicate
la abraziune (A) și absorbție redusă de apă (W)

CHITURI DE ROSTURI
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Chituri pe bază de CIMENT

Într-un vas ce conține cantitatea corecta de apă curată sau latex se toarnă treptat 
pulberea din cutie, amestecând continuu, până se obține o pastă omogenă, fără 
aglomerări. Se amestecă mecanic cu un mixer electric cu turație redusă pentru 
a evita înglobarea de bule de aer, până când amestecul este omogen. Se lasă 
2-3 minute în repaos și se reamestecă energic. Respectați durata amestecului 
menționată de producător.

Rosturile se umplu complet cu chit, utilizând spatula de cauciuc MAPEI sau o 
spatulă lisă de cauciuc, având grijă ca în rosturi, materialul să fie bine compactat, 
fără a avea spații goale. Îndepărtați excesul de chit cât este proaspăt, trăgând 
chitul cu spatula de caucic în diagonală față de rosturi, pe toată suprafața plăcilor 
ceramice.

Când amestecul începe să-și piardă plasticitatea și începe să devină mat la 
culoare, în mod normal după cca.10-20 minute, se curăță excesul de chit cu apă 
și un burete de celuloză dur (ex.: burete MAPEI). Curățarea se execută frecând 
cu buretele pe suprafața plăcilor și a rosturilor, dar în diagonală față de rosturi. 
Buretele va fi clătit frecvent cu apă curată și vor fi folosite două vase cu apă: 
unul pentru spălarea buretelui după îndepărtarea excesului de chit și altul numai 
pentru clătire.

Finisarea se poate efectua și dacă chitul este doar parțial întărit, folosind o drișcă 
cu pad abraziv pentru chituri (tip Scotch-Brite®) umezit, cu care se trece peste 
rosturi pentru uniformizarea suprafeței. Curățarea rosturilor se poate executa 
și cu o mașină electrică monodisc cu disc abraziv de pâslă. Dacă operațiunea 
de curățare și finisare este executată prea devreme (când amestecul este încă 
proaspăt) se poate ca rosturile să nu rămână umplute uniform cu chit și mai pot 
apărea diferențe de culoare vizibile.

Dacă pe suprafețele placate au rămas urme de adeziv sau de chit de rosturi 
ca urmare a unei tehnici de aplicare neadecvate, acestea se pot îndepărta cu 
o soluție specială pe bază de acid (ex. Keranet), după cel puțin 24 de ore de la 
chituirea rosturilor. Utilizați Keranet doar pe suprafețe rezistente la acizi, excepție 
făcând pietrele naturale calcaroase (marmura, travertinul, calcarul).

Înainte de aplicarea chitului în rosturi, asigurați-vă că:
- Adezivul este complet întărit și respectați perioada de timp necesară pentru uscare înainte de chituire, 
specificat de producător în fișa tehnică.
- Rosturile sunt curate, fără praf și goale pentru cel puțin 2/3 din adâncimea lor. Adezivul care iese prin rosturi la 
montajul plăcilor ceramice, se va îndepărta cât este proaspăt.

CUM SE PREPARĂ ȘI SE APLICĂ CHITUL DE ROSTURI
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Chituri EPOXIDICE

Turnați catalizatorul (componenta B) în recipientul componentei A și amestecați 
bine, până când obțineți o pastă fină. Recomandăm folosirea unui mixer electric 
cu turație redusă pentru a garanta o amestecare corectă și pentru a evita creșterea 
temperaturii amestecului, ceea ce ar reduce timpul de lucru al amestecului. 
Nu preparați cantități parțiale de amestec dacă nu aveți cântar electronic.
În cazul în care folosiți Kerapoxy Design puteți obține un efect estetic deosebit 
prin adaugarea de fulgi colorați MapeGlitter. Nu adăugaţi apă sau solvenţi în 
chiturile epoxidice pentru creșterea lucrabilităţii.

Asigurați-vă că rosturile sunt uscate și curate. Întindeţi chitul în diagonală față 
de rosturi, peste suprafața plăcilor cu spatula de cauciuc MAPEI pentru chituri și 
asigurându-vă că rosturile sunt umplute total în adâncime. Îndepărtați materia-
lul de chituire în exces prin trecerea cu aceeași spatulă în diagonală peste rosturi.

ATENȚIE! Chitul de rosturi epoxidic se șterge și se finisează cât amestecul este 
proaspăt. La curățarea chitului de rosturi se va utiliza apă și obligatoriu, suprafața 
se freacă cu un pad abraziv pentru rosturi (tip Scotch-Brite® sau utilizați kit-ul de 
curățare a rosturilor MAPEI) umezit cu apă.

Emulsia lichidă care rezultă se colectează și se șterge imediat cu un burete de 
celuloză dur (ex: burete MAPEI), având grijă să nu înlăturați și chitul din rosturi. 
Reziduu lichid, care se formează pe suprafața finisajului se îndepărtează cu 
același burete. Buretele se înlocuiește când se impregnează cu multă rășină și 
de asemenea când se realizează clătirea și finisarea rosturilor. După finisare este 
foarte important să nu rămână urme de chit pe suprafața plăcilor. Odată întărit, 
chitul este foarte dificil de înlăturat. De aceea la spălarea finală, clătiți bine și des 
buretele cu apă curată.

La curățarea finală se poate utiliza Kerapoxy Cleaner (detergent special pentru 
chituri epoxidice). Kerapoxy Cleaner se poate utiliza și pentru a îndepărta mici 
urme de chit de rosturi întărit, de câteva ore de la aplicare; în acest caz, lăsați 
produsul să acționeze pe suprafață un timp mai îndelungat (minimum 15-20 
minute). Eficacitatea de curățare a soluției speciale Kerapoxy Cleaner variază în 
funcție de cantitatea de rășină epoxidică rămasă pe suprafață și  de perioada de 
timp scursă de la aplicare. O curățare corectă se face întotdeauna pe materialul 
de chituire proaspăt aplicat.

CHITURI DE ROSTURI
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CHITURI DE ROSTURI

Ultracolor Plus
Chit de rosturi îmbunătățit pe bază de ciment, 
modificat cu polimeri, cu priză și uscare rapidă, 
fără eflorescențe, pentru chituirea rosturilor 
între 2 - 20 mm la interior și exterior, în special 
medii permanent umede (piscine, saune). Pentru 
rosturi la faianță, gresie, gresie porțelanată, piatră 
naturală, mozaic din piatră naturală sau mozaic 
vitroceramic. Hidrofobizat, cu efect de respingere a 
apei DropEffect® și rezistență împotriva mucegaiului, 
tehnologie BioBlock®. 
 

Culori: 34.
Timp de așteptare înainte de finisare: 15 - 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 3 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 12 luni (sac 23 kg); 24 luni (cutie 5 kg).

Culori: 14.
Timp de așteptare înainte de finisare: 10 - 20 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rosturilor.
Depozitare: 12 luni (sac 25 kg), 24 luni (cutie 5 kg).

Keracolor FF 
Chit de rosturi îmbunătățit pe bază de ciment, 
modificat cu polimeri, cu timp mare de lucrabilitate, 
hidrofobizat, cu efect de respingere a apei 
DropEffect®, pentru rosturi de până la 6 mm, pentru 
interior sau exterior. Pentru rosturi la faianță, gresie, 
gresie porțelanată, piatră naturală, mozaic din piatră 
naturală sau mozaic vitroceramic. Se amestecă cu 
apă sau după caz cu latex FUGOLASTIC. 

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.

CHITURI PE BAZĂ DE CIMENT

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.

Cl
as

ifi
ca

re
 co

nf
or

m
 

EN
 13

88
8

Lă
țim

e d
e r

os
t

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

ap
lic

ar
e

Tim
pu

l d
e p

un
er

e 
în

 op
er

ă a
l 

am
es

te
cu

lu
i

Tim
pu

l d
e 

aș
te

pt
ar

e p
en

tru
 

fin
isa

re

Ap
t p

en
tru

 tr
af

ic 
pi

et
on

al 
uș

or

Ap
t p

en
tru

 d
ar

ea
 în

 
fo

los
in

ță

Am
ba

lar
e

CHITURI PE BAZĂ DE CIMENT
 Ultracolor Plus CG2WA EC1 Plus • • 2 - 20 mm +5 - +35ºC 20 - 25 min 15 - 30 min 3 ore 1 zi 2, 5 și 23 kg

 Keracolor FF CG2WA EC1 Plus • < 6 mm +5 - +35ºC aprox. 2 ore 10 - 20 min 24 ore 7 zile 2, 5 și 25 kg

CHITURI EPOXIDICE
Kerapoxy RG EC1 Plus minim 3 mm +12 - +30ºC 45 min - 24 ore 4 zile 5 și 10 kg

Kerapoxy CQ RG EC1 Plus • minim 3 mm +12 - +30ºC 45 min - 12 ore 3 zile 3 și 10 kg

Kerapoxy Design RG EC1 Plus 2 - 7 mm +12 - +30ºC 45 min - 24 ore 3 zile 3 kg

Kerapoxy IEG RG EC1 Plus minim 3 mm +12 - +30ºC 45 min - 24 ore 4 zile 10 kg 

Culori: 20.
Timp deschis: 30 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: cu rol de chit: în funcție de dimensiunea rosturilor; cu rol de 
adeziv: 2 - 4 kg/m².
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy
Chit epoxidic bicomponent, rezistent la agenții 
chimici agresivi, cu rezistență mecanică ridicată 
la compresiune și abraziune, pentru rosturi  de 
minimum 3 mm, la interior și exterior, pe suprafețe 
verticale și orizontale. Pentru rosturi la faianță, gresie, 
gresie porțelanată, piatră naturală, mozaic din piatră 
naturală sau mozaic vitroceramic. Utilizare în industria 
alimentară și chimică sau în cazul placărilor la bazine 
ce vor conține ape termale sau apă de mare.  Se poate 
utiliza și ca adeziv epoxidic. 

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.
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Dozaj maxim: între 3% și maxim 10% din greutatea KERAPOXY 
DESIGN.

CHITURI DE ROSTURI
CHITURI EPOXIDICE

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.

 IN
 C

O
M

PL
IA

NCE W
ITH EUROPEAN STAN

D
A
R
D

S

  R
E
A

C
T
IO

N
 RESIN ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

E
S

  
EN 12004 

 IN
 C

O
M

PL
IA

NCE W
ITH EUROPEAN STAN

D
A
R
D

S

  
 E

N 13888 

  R
E
A

C
T
ION RESIN

 G
R

O
U
T

EN 12004

 IN
 C

O
M

PL
IA

NCE W
ITH EUROPEAN STAN

D
A
R
D

S

  R
E
A

C
T
IO

N
 RESIN ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

E
S

  
EN 12004 

Culori: 19.
Timpul de punere în operă a amestecului: 45 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy CQ
Chit epoxidic bicomponent, rezistent la acizi, ușor de 
aplicat și de curățat la punerea în operă, pentru rosturi 
mai mari de 2 mm. 
Are efect bacteriostatic. Indicat pentru placări interioare 
și exterioare, la pereți și pardoseli, în industria alimentară 
și chimică sau în cazul bazinelor ce conțin ape termale 
sau apă de mare. Pentru rosturi la faianță, gresie, 
gresie porțelanată, klinker glazurat, plăci cu suprafața 
amprentată, piatră naturală, mozaic din piatră naturală sau 
mozaic vitroceramic. Se poate utiliza și ca adeziv epoxidic.

Culori: 113, 130.
Timpul de punere în operă a amestecului: 45 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore. 
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului. 
Depozitare: 24 luni.

Culori: 32.
Timp deschis (adeziv): 30 minute.
Timp de corecție (adeziv): 60 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: în funcție de dimensiunea rostului.
Depozitare: 24 luni.

Kerapoxy IEG
Chit epoxidic bicomponent, cu cea mai ridicată 
rezistență chimică la agenți agresivi de tipul acidului 
oleic sau a unor tipuri de hidrocarburi aromatice. 
Se utilizează la plăci antiacide (klinker, gresie 
porțelanață) montate cu rosturi de minim 3 mm 
și numai pentru pardoseli. Utilizare în industria 
alimentară de prelucrare a cărnii, a brânzeturilor sau 
de fabricare a oțetului, unde chitul de rosturi este 
expus permanent la contactul cu acidul oleic și este 
supus la spălări intense și dese cu apă caldă sub 
presiune.

Kerapoxy Design
Chit epoxidic bicomponent, decorativ, rezistent la 
acizi, ideal pentru mozaicul din sticlă. Pentru rosturi 
la faianță, gresie, gresie porțelanată, piatră naturală, 
mozaic din piatră naturală sau mozaic vitroceramic. 
Se poate utiliza și ca adeziv epoxidic. Pentru un efect 
estetic deosebit se poate amesteca cu fulgi colorați 
MAPEGLITTER.

MapeGlitter
Fulgi colorați metalizați folosiți în amestec cu 
KERAPOXY DESIGN. Utilizat îndeosebi la plăci cu 
inserții metalice și mozaic din sticlă. La cerere sunt 
disponibile și alte 22 culori.
Disponibil în culorile Silver și Gold.

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.
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PRODUSE COMPLEMENTARE PENTRU ADEZIVI ȘI CHITURI DE ROSTURI
LATEX PENTRU ADEZIVII DE CERAMICĂ PE BAZĂ DE CIMENT

Isolastic
Aditiv sub formă de latex pentru îmbunătățirea 
caracteristicilor de aderență a adezivilor KERABOND 
T-R sau ADESILEX P10, care în funcție de raportul de 
amestec formează adezivi îmbunătățiți și mai ales 
deformabili C2 S1/S2.

LATEX PENTRU CHITURILE DE ROSTURI PE BAZĂ DE CIMENT

Exemplu aplicare 
KERABOND T-R + ISOLASTIC = C2E S2:
Aderență inițială (după 28 zile): 2,4 N/mm2.
Chituirea rosturilor:  pereți: 4 - 8 ore; 
                                         pardoseli: 24 - 36 ore.
Timp deschis: 20-30 minute.
Consum: 1 - 2 kg/m².
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț!

Fugolastic
Aditiv polimeric sub formă de latex pentru înlocuirea 
apei de amestec cu chiturile pe bază de ciment 
KERACOLOR FF și GG. Îmbunătățește substanțial 
aderența, impermeabilitatea și rezistența la 
abraziune a chitului. Chitul final întărit va avea o 
culoare puțin mai deschisă! 

SOLUȚII DE CURĂȚAT

Kerapoxy Cleaner
Soluție lichidă specială pentru îndepărtarea și 
curățarea urmelor de chit epoxidic (KERAPOXY, 
KERAPOXY DESIGN, KERAPOXY CQ) de pe suprafața 
placajelor ceramice, inclusiv mozaic. Se folosește la 
final după curățarea clasică cu apă. 

Exemplu aplicare FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Timp de așteptare înainte de finisare: 10 - 20 minute.
Apt pentru trafic pietonal ușor: aprox. 24 ore.
Depozitare: 24 luni. A se feri de îngheț!

Timp de așteptare înainte de clătire: aprox. 5 minute, în funcție de 
consistența urmelor de murdărie; repetați aplicarea până se obține 
rezultatul dorit. Clătiți bine după curățare.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Timp de așteptare înainte de clătire: câteva minute. În cazul 
rezidurilor mai mari, lăsați soluția să acționeze un timp mai 
îndelungat sau repetați curățarea. 
Aplicare: prin pulverizare.
Consum: în funcție de necesități.
Depozitare: 24 luni.

Keranet Liquido / Polvere
Soluție pe bază de acid pentru curățarea plăcilor 
ceramice în urma lucrărilor de montaj. Îndepărtează 
eficient sărurile și eflorescențele calcaroase, 
petele de ipsos, urmele de chituri de rosturi sau 
de adezivi pe bază de ciment. Disponibil în două 
variante: pulbere (concentrație 100% acid) și lichid 
(concentrație 15%). Nu se utilizează pe pietre naturale 
calcaroase (marmură, travertin, calcare).
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MAPEI oferă o gamă completă de etanșanți pentru sigilarea oricărui tip de rost, respectând cerințele normativului 
european EN ISO 11600 “Produse pentru rosturi - Clasificare și cerințe pentru etanșanți”.

Caracteristicile
de identificare
ale produsului

Tehnologie BioBlock®

ce identificå produsele
rezistente la formarea
mucegaiului

Principalele 
domenii
de aplicare

Certificåri
internaționale

Certificare ecologicå
GEV (Emicode EC1 Plus)

Culori disponibile

Etichetå destinatå materialelor de
costrucții pentru interior vândute
în Franța, ce aratå clasificarea
produsului în funcție de gradul de
emisie al substanțelor organice
volatile (VOC)

Tehnologii MAPEI 
Tehnologia BioBlock®, dezvoltată de MAPEI, se bazează în special pe conținutul de molecule de natură organică, 
cu o distribuție uniformă, omogenă în microstructura chitului, iar în prezența umidității împiedică formarea 
microrganismelor responsabile de mucegai.

ETANȘANȚI ELASTICI
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Etanșant

MAPEFOAM

Descrierea produsului și principalele domenii de aplicare
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Mapesil AC Silicon acetic, ideal pentru sigilarea rosturilor la pardoseli și placări 
ceramice expuse în medii umede, inclusiv piscine. EC1 Plus • • 25% 310 ml

Mapesil LM Silicon neutral, ideal pentru sigilarea rosturilor de îmbinare la placări 
de piatră naturală și zone de fațadă. EC1 Plus • • 25% 310 ml

Mapeflex PU 45 FT Etanșant și adeziv poliuretanic monocomponent, ideal pentru 
sigilarea rosturilor în construcții civile și pardoseli industriale. • • 20% 300 și 

600 ml

Mapeflex PU50 SL
Etanșant poliuretanic monocomponent ideal pentru sigilarea 
rosturilor la clădiri civile, pardoseli industriale, centre comerciale, 
garaje și piste aeroportuare.

• • 25% 600 ml și 
12 kg

Dimensionarea rosturilor deși este un lucru foarte important, de cele mai multe ori este tratată superficial. Lățimea 

(lărgimea) rostului (a), definită ca fiind distanța dintre cele două margini, trebuie să fie dimensionată în funcție de 
dilatările la care este supus placajul ceramic și în orice caz nu poate fi mai mic de 5 mm. Pentru a regla adâncimea 
rostului și pentru a evita ca etanșantul să se lipească de fundul lui, este necesară aplicarea cordonului cu rol de 
fund de rost Mapefoam, cordon din spumă de polietilenă expandată cu celule închise, ce se folosește ca ajutor la 
dimensionarea corectă a rosturilor ce urmează a fi etanșate. Adâncimea rostului (b) trebuie să respecte indicațiile 
din tabelul de mai jos:

a - lățimea rostului b - adâncimea rostului

de 0 la 4 [mm] măriți lățimea rostului

de 5 la 9 [mm] b = a

de 10 la 20 [mm] b = 10 [mm]

de 21 la 40 [mm] b = a/2 [mm]

mai mare de 40 [mm] micșorați lățimea rostului

DIMENSIONAREA CORECTĂ A ROSTULUI
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Etanșarea rosturilor se face conform procedurii de mai jos:

Toate suprafețele care urmează să fie sigilate trebuie să fie uscate, solide, fără praf 
sau urme de substanțe (ulei, vopsele, ceară etc.) care pot să afecteze aderența 
etanșantului.

 
Pentru a preveni pătarea marginilor rostului și a finisajului, recomandăm lipirea 
unei benzi autoadezive din hârtie pe ambele laturi ale rostului înainte de a aplica 
amorsa sau produsul de etanșare.

Inserați fundul de rost Mapefoam în interiorul rostului pentru a regla adâncimea 
de aplicare a etanșantului și pentru a determina etanșantul să adere doar pe 
lateralele rostului, nu și pe fundul lui.

Aplicați o amorsă de aderență, un primer (ex: Primer FD) cu o pensulă doar pe 
lateralele rostului și lăsați să se usuce pentru câteva minute.

Tăiați cartușul deasupra filetului și înșurubați tubul de extrudare, ce ar trebui 
tăiat la un unghi de 45º, în funcție de dimensiunea rostului. Introduceți cartușul 
în pistol și aplicați etanșantul.

Suprafața etanșantului trebuie finisată cu o unealtă umedă, preferabil înmuiată 
în apă cu săpun. Finisarea se va face pe etanșantul proaspăt, apoi, imediat se 
înlătură benzile adezive de hârtie.

CUM SE ETANȘEAZĂ ROSTURILE ELASTICE
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Rost structural (de construcție): Este un rost practicat în placarea ceramică 
care va respecta în corespondență rostul structural al clădiri. Rostul structural 
traversează toate suprafețele suport (placa de beton/pereți etc.) și trebuie să se 
regăsească obligatoriu și în placajul ceramic. Acest rost se regăsește în structură 
- în suport și în placajul ceramic.

Rost perimetral: Este rostul dispus perimetral, la îmbinarea dintre suprafețele 
placate. Exemplu: îmbinare pardoseală-perete, îmbinare pardoselă cu structuri 
de elevație, stâlpi, ziduri, borduri.

Rost de fracționare (control): Este rostul care se realizează atât în placajul 
ceramic cât și în adeziv și o parte din stratul suport. Aceste rosturi limitează 
tensiunile mecanice ce provin din mișcarile clădirii sau a componentelor sale.

Rosturi de dilatare: este rostul ce permite preluarea eforturilor (contracții, 
dilatări) care apar în placajele ceramice datorită variațiilor de temperatură, 
dimensiunilor plăcii, încărcărilor ulterioare. Acestea se execută la nivelul plăcilor 
ceramice și în patul de adeziv, dar se va ține seama și de rosturile structurale și 
de cele perimetrale. Poziționarea lor se va realiza în panouri de aprox. 3x3 m. La 
plăcile de dimeniuni mari (>1600 m2) lățimea rostului va fi de minimum 15 mm. 
Adâncimea trebuie să fie egală cu lățimea rostului. Diferențele se reglează cu 
ajutorul cordonului de fund de rost.

Etanșați cu Mapesil AC îmbinarea 
dintre placajul ceramic și elementul 
de drenaj (gura de scurgere) din 
pardoseală.

Etanșați cu Mapesil AC 

îmbinările dintre plintă și 
pardoseală.

Etanșarea rosturilor și a îmbinărilor 
la placajele verticale din piatră 
naturală se face cu un sigilant 
neutral, Mapesil LM.

ETANȘAREA ÎMBINĂRILOR CRITICE

TIPURI DE ROSTURI
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ETANȘANȚI ELASTICI
ETANȘANȚI SILICONICI SANITARI

ETANȘANT NEUTRAL

Mișcare în condiții de lucru: 25%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,35 N/mm².
Duritate Shore A: 20.
Timp de lucru: 10 minute.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3,1 metri liniari pentru un cartuș de 310ml (grosime rost 
10x10 mm).
Depozitare: 24 luni.

Mapesil AC 
Etanșant siliconic monocomponent acetic pur, fără 
solvenți, rezistent la mucegai (tehnologie BioBlock®) 
pentru etanșarea rosturilor elastice la placaje 
ceramice cu gresie, faianță, klinker, cu alungire 
maximă de 25% din dimensiunea inițială a rostului. 
Se poate utiliza și ca adeziv de uz general. Paleta de 
culori este în concordanță cu culorile chiturilor de 
rosturi. 

*Pentru informații privind disponibilitatea culorilor consultați reprezentanții departamentului de vânzări.

EN 15651

Mișcare în condiții de lucru: 25%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,35 N/mm².
Duritate Shore A: 21.
Timp de lucru: 15 minute.
Aplicare: prin extrudare cu pistol.
EMICODE: EC1 Plus - emisii foarte scăzute de COV. 
Consum: 3,1 ml/cartuș 310 ml (rost 10 x 10 mm).
Depozitare: 18 luni.

Mapesil LM
Etanșant siliconic monocomponent, neutru, inodor, 
rezistent la mucegai și cu elasticitate ridicată. Pentru 
etanșarea rosturilor între pietre naturale (marmură, 
granit etc.), plăci ceramice și în general etanșarea 
materialelor sensibile la acțiunea acizilor (lipirea 
oglinzilor etc.).

Mișcare în condiții de lucru: 25%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,25 N/mm².
Duritate Shore A: 22.
Alungire la rupere: 900%.
Timp de lucru: 2 ore.
Aplicare: prin extrudare.
Consum: 6,0 ml/ cartuș moale 600 ml (rost 10x10 mm).
Depozitare: 12 luni.

Mapeflex PU50 SL
Etanșant poliuretanic monocomponent, fluid, 
autonivelant, cu modul elastic mic, pentru etanșarea 
rosturilor elastice la pardoseli interioare sau 
exterioare, în parcări, spălătorii auto, zone de tranzit 
aeroportuare, piste de aterizare, terase cu finisaje 
ceramice. 

ETANȘANT POLIURETANIC MONOCOMPONENT

EN 15651

EN 15651

ADEZIVI ȘI ETANȘANȚI POLIMERICI

Mișcare în condiții de lucru: 20%.
Modul de elasticitate la 100% alungire: 0,70 N/mm².
Duritate Shore A: 40.
Timp de formare peliculă: 35 minute.
Aplicare: prin extrudare.
Consum: 3,0 ml/cartuș 300 ml; 6,0 ml/cartuș moale 600 ml (rost 10 x 
10 mm).
Depozitare: 12 luni.

Mapeflex PU 45 FT
Etanșant și adeziv poliuretanic monocomponent, 
tixotropic, cu modul de elasticitate ridicat și întărire 
rapidă, pentru rosturi de dilatare și fracționare, 
rosturi orizontale sau verticale, inclusiv acelea ce 
ocazional pot fi supuse unei agresiuni chimice cu 
hidrocarburi, fațade la clădiri civile sau industriale, 
pardoseli industriale supuse traficului de vehicule, 
inclusiv cele grele.

EN 15651
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ETANȘANȚI ELASTICI
CORDON FUND DE ROST

Mapefoam
Cordon din spumă de polietilenă expandată cu 
celule închise, ca suport în rost (fund de rost) 
pentru toate categoriile de etanșanți și ca ajutor la 
dimensionarea corectă a rosturilor ce urmează a fi 
etanșate. Pentru rosturilor orizontale sau verticale la 
interior sau exterior.

Densitate: 40 kg/m³.
Rezistență la tracțiune: 30 N/mm².
Temperatura în lucru: de la -40°C la +80°C.
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Mapei
Chituri colorate
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100 WHITE • • • • • •

799 WHITE •

103 MOON WHITE • • • •

710 ICE WHITE •

700 TRANSLUCENT •

111 SILVER GREY • • • • • • •

110 MANHATTAN 2000 • • • • • •

112 MEDIUM GREY • • • • •

282 BARDIGLIO GREY •

720 PEARL GREY •

728 DARK GREY •

113 CEMENT GREY • • • • • • • •

115 RIVER GREY • • • •

116 MUSK GREY • • • •

174 TORNADO • • •

119 LONDON GREY • • • •

114 ANTHRACITE • • • • • • •

120 BLACK • • • • • •

137 CARIBBEAN • • • •

130 JASMINE • • • • • • • •

290 CREAM •

131 VANILLA • • • •

138 ALMOND • • • •

729 SAHARA YELLOW •

132 BEIGE 2000 • • • • • • •

133 SAND • • • •

134 SILK • • • •
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Mapei
Chituri colorate
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139 PINK POWDER • • • •

141 CARAMEL • • • •

135 GOLDEN DUST • • • •

152 LIQUORICE • • • •

142 BROWN • • • • •

147 CAPPUCCINO •

136 MUD • • • •

144 CHOCOLATE • • • •

146 RICH BROWN • •

149 VOLCANO SAND • • • •

145 TERRA DI SIENA • • • •

143 TERRACOTTA • • •

172 SPACE BLUE • • •

170 CROCUSBLUE • • • • •

162 VIOLET • • • •

171 TURQUOISE • • •

173 OCEAN BLUE • •

283 SEA BLU • •

182 TORMALINE •

183 LIME GREEN •

150 YELLOW • • • •

151 MUSTARD YELLOW •

165 CHERRY RED • •

999 TRANSPARENT • •

LIGHT GOLD •

SILVER •

Culorile prezentate în tabel au rol de informare și pot varia față de produsul finit din cauza condițiilor tipografice
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Sistem rapid de hidroizolare și placare ceramică 
la balcoanele exterioare

  1  Suport din beton

  2  Amorsă de aderență pe bază de
 Planicrete 

  3  Șapă grosieră cu uscare rapidă    
 (4 zile) Topcem
 

   4   Hidroizolație elastică pe bază  
 de ciment (2 straturi) cu uscare  
 rapidă Mapelastic Turbo / Mapelastic
 

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

EN 14881 EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   5  Adeziv îmbunătățit pe bază de 
 ciment cu priză rapidă 
 Elastorapid
 

EN 12004
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C2FTE
S2

   6   Placă ceramică

   7   Chit de rosturi cu priză și uscare rapidă 
(3 ore) Ultracolor Plus

 

   8   Etanșant siliconic acetic 
monocomponent Mapesil AC

 
EN 15651

   9  Bandă hidroizolantă din cauciuc, 
elastică, cu inserție de împâslitură 
rezistentă la alcali, pentru etanșarea 
rosturilor și îmbinărilor Mapeband

 10  Adeziv epoxidic Adesilex PG4 presărat 
cu nisip de cuarț cu granulație de 
0,5 mm pentru lipirea elementului de 
drenaj

 
EN 15824

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

 11  Element de drenaj frontal 
 Drain Front
 

1
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REALIZAREA ȘAPEI ÎN ADERENȚĂ
În cazul în care este necesară egalizarea stratului suport cu șapă   în 
grosime mai mică de 4 cm, se va realiza o șapă din liantul hidraulic 

Topcem aplicată în aderență cu suportul pe un strat proaspăt de 
rășină epoxidică cum ar fi Eporip sau o amorsă de aderență realizată 
din Planicrete, apă și Topcem în raport de 1:1:3.

HIDROIZOLAREA
După uscarea și maturarea șapei aderente se aplică hidroizolația 
rapidă Mapelastic Turbo / Mapelastic în două straturi. Etanșarea 
rosturilor și a îmbinărilor se va face cu banda cauciucată 
Mapeband.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE
Peste stratul de hidroizolație uscat complet (aprox. 5 zile) plăcile 
ceramice se pot lipi direct cu ajutorul unui adeziv cu parametrii 
îmbunătățiți (C2). Pentru o lipire rapidă a plăcilor ceramice se va 
utiliza un adeziv cu priză rapidă (F) cum ar fi Granirapid.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului (24 ore) se pot chitui rosturile cu Ultracolor 
Plus, un chit de rost cu uscare rapidă (3 ore), rezistent la exterior, cu 
efect de respingere a apei și rezistență la mucegai.

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
La final se vor sigila rosturile elastice și îmbinările conform 
indicațiilor de la pagina 36 cu etanșantul acetic colorat Mapesil AC.
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  1  Suport din beton

  2  Folie de polietilenă cu rol de strat 
desolidarizant

  3  Șapă grosieră cu uscare rapidă 
 (4 zile) Topcem
 

   4   Hidroizolație lichidă elastică 
 (2 straturi) Mapegum WPS, amorsată 

înainte cu Primer G
 

   5  Adeziv îmbunătățit pentru placări 
ceramice la interior și exterior

 Adesilex P9
 

EN 12004
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   6   Placă ceramică

   7   Chit epoxidic cu efect antibacterian 
Kerapoxy CQ
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   8   Etanșant siliconic acetic
 Mapesil AC
 

EN 15651

   9   Bandă hidroizolantă elastică din PVC 
pentru etanșarea rosturilor și îmbinărilor 
Mapeband PE 120

 10   Perete din gips-carton

 11     Hidroizolație lichidă elastică 
 (2 straturi) Mapegum WPS, amorsată 

înainte cu Primer G
 

 12    Adeziv îmbunătățit deformabil pentru 
placări ceramice de dimensiuni mari

 Keraflex Maxi S1
 

EN 12004
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 13   Placă ceramică de dimensiune mare

 14   Chit de rosturi Keracolor FF
 

 15   Etanșant siliconic acetic Mapesil AC 
 

EN 15651

 

Sistem de hidroizolare și placare ceramică în spațiile umede din 
clădirile rezidențiale nou construite2  
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REALIZAREA UNEI ȘAPE GROSIERE FLOTANTE
În cadrul unei construcții noi se va realiza o șapă de pantă flotantă, 
aplicată într-o grosime mai mare de 4 cm, cu liantul hidraulic 
special Topcem, cu uscare rapidă, peste care se poate monta 
placajul ceramic în numai 24 de ore de la turnare. Înainte de șapă se 
va aplica o folie de polietilenă cu rol de strat desolidarizant.

HIDROIZOLAREA
După uscarea și maturarea șapei se va aplica hidroizolația lichidă 
de interior Mapegum WPS, în două straturi, în mod încrucișat, 
cu ajutorul unui trafalete. Anterior atât pe pardoseală, cât și pe 
pereți, suportul va fi tratat cu amorsa acrilică Primer G. Etanșările 
îmbinărilor dintre pereți și pardoseli, a străpungerilor și a sifonului 
de scurgere se vor realiza cu banda din PVC Mapeband PE 120.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE
După uscarea stratului de Mapegum WPS, plăcile ceramice se pot 
lipi direct pe hidroizolație cu un adeziv îmbunătățit (C2) de tipul 
Adesilex P9 sau Keraflex Maxi S1.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului (aprox. 24 ore) chituirea rosturilor se poate 
face cu un chit epoxidic antiacid, Kerapoxy CQ, cu rezistență sporită 
la mucegai, ce se aplică și se curăță ușor. În alternativă se mai pot 
utiliza chiturile pe bază de ciment Ultracolor Plus sau Keracolor FF.

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
La final se vor sigila rosturile elastice și îmbinările cu etanșantul acetic 
colorat Mapesil AC. 
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3

  1  Suport din beton

  2  Membrană pentru izolare acustică 
împotriva zgomotului de impact

 3-4  Benzi din cadrul sistemului de     
izlolare acustică 

  

   5   Folie de polietilenă cu rol de strat de 
separație și hidroizolație 

   6  Sistem de încălzire prin pardoseală cu 
agent termic

   7   Șapă grosieră cu uscare rapidă 
 (4 zile) armată cu plasă metalică
 Topcem
 

   8   Adeziv îmbunătățit deformabil pentru 
plăci ceramice de mari dimensiuni 
Keraflex Maxi S1

 
EN 12004
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   9   Gresie porțelanată

 10   Chit de rosturi cu uscare rapidă 
 (3 ore) Ultracolor Plus
 

 11   Etanșant siliconic acetic Mapesil AC
 

EN 15651

Sistem Eco pentru realizarea pardoselilor încălzite și acoperite cu 
plăci ceramice

3 4 7 8 10 11
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IZOLARE ACUSTICĂ SUB ȘAPA GROSIERĂ
Pe un suport uscat complet se poate monta membrana de izolare 
acustică împotriva zgomotelor de impact, sigilând trecerile și 
îmbinările dintre membrane cu o banda specială. Perimetral se va 
aplica o bandă izolatoare autoadezivă.

PARDOSEALĂ ÎNCĂLZITĂ
După aplicarea foliei cu rol de barieră de vapori și de separație peste 
izolarea acustică și după montajul conductelor din cadrul sistemului 
de încălzire și răcire termică se poate turna peste tubulatură șapa 
grosieră realizată cu liant hidraulic Topcem. Grosimea minimă a 
șapei peste țevile sistemului trebuie să fie de minimum 3 cm și va 
trebui armată cu o plasă metalică galvanizată cu ochiuri de max. 
30x30 mm.

MONTAREA GRESIEI PORȚELANATE
După uscarea șapei (aprox. 4 zile) se va realiza un ciclu de încălzire 
- răcire a pardoselii și abia apoi se vor lipi plăcile ceramice cu un 
adeziv îmbunătățit deformabil (C2 S1) cum ar fi Keraflex Maxi S1, 
Kerabond T-R în amestec cu Isolastic.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului, chituirea rosturilor se va realiza cu un 
chit de rosturi pe bază de ciment Ultracolor Plus. După chituire se 
poate tăia banda izolatoare acustică perimetrală.

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
Îmbinările se vor sigila cu etanșantul acetic colorat Mapesil AC.
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4
  1  Structură din beton armat

  2  Mortar de tencuială Nivoplan aditivat cu 
Planicrete

 
EN 998-1

RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

   3  Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe 
bază de ciment (strat 1) Mapelastic

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   4   Plasă din fibră de sticlă  Mapenet 150

   5  Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe 
bază de ciment (strat 2) Mapelastic

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   6   Mortar de reparație cu priză rapidă pentru 
realizarea scafei Mapegrout Rapido 
(Fast-Set)

 IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3

EN 1504-3

EN 1504-3

   7   Adeziv îmbunătățit deformabil de culoare 
albă Adesilex P10 aditivat cu Isolastic
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   8   Mozaic din sticlă

   9   Chit de rosturi epoxidic antiacid
 Kerapoxy Design
 

EN 12004
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 10   Șapă de pantă cu uscare rapidă 
 (4 zile) Topcem, aplicată în aderență cu 

suportul structurii
 

 11  Etanșant siliconic acetic
        Mapesil AC
 

EN 15651

Sistem de hidroizolare și de placare cu mozaic din sticlă, pentru 
piscine
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PREGĂTIREA SUPORTULUI
După îndepărtarea laptelui de ciment, a urmelor de decofrol, 
eventualele segregări sau defecte ale betonului (goluri) se vor 
repara cu Mapegrout Rapido (Fast-Set). Tencuirea și îndreptarea 
pereților se va realiza cu mortarul Nivoplan preparat cu apa și 
latex-ul Planicrete. Pentru corectarea suprafeței de fund, pe 
placa de beton se va realiza o șapă grosieră de pantă din Topcem, 
aplicată în aderență cu suportul. Scafa perimetrală se realizează tot 
cu mortarul Mapegrout Rapido (Fast-Set).

HIDROIZOLAREA ȘAPEI
După nivelarea suprafețelor verticale și orizontale, se poate aplica în 
două straturi Mapelastic, hidroizolație flexibilă pe bază de ciment, 
armată cu plasă din fibră de sticlă Mapenet 150. Grosimea maximă 
finală trebuie sa fie de maxim 2 mm. Asigurarea continuității la 
îmbinările de la pereți, pardoseală și rosturi se va realiza cu o scafă 
construită din mortarul Mapegrout Rapido (Fast-Set). Se așteaptă 
4-5 zile, după care se umple bazinul cu apă pentru a verifica 
etanșeitatea construcției.

MONTAREA MOZAICULUI DIN STICLĂ
Lipirea mozaicului din sticlă (vitroceramic) se poate realiza cu 

Adesilex P10, adeziv îmbunătățit cu cel mai mare grad de alb, 
amestecat cu latexul Isolastic în raport de 1:1 cu apă.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului, rosturile se pot chitui cu Kerapoxy 
Design, chit de rosturi epoxidic decorativ, antiacid și translucid. 
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale 
din gama Mapei (spatula cauciucată, burete din celuloza și kit pad 
abraziv).

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
În zonele unde placajul ceramic formează unghiuri, îmbinările la 
pereți și pardoseli și corespondența de la rosturile de dilatare, acolo 
unde este nevoie de o sigilare elastică, se va folosi etanșantul acetic 

Mapesil AC.



54

  1  Suport din plăci ceramice vechi

  2  Mortar de reparații cu uscare rapidă
 Mapegrout Rapido (Fast-Set)
 IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3

EN 1504-3

EN 1504-3

   3  Strat de nivelare realizat cu mortar 
adeziv cu consistență semifluidă 
Adesilex P4
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   4   Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe 
bază de ciment (strat 1) Mapelastic 

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   5  Plasă din fibră de sticlă Mapenet 150

   6   Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe 
bază de ciment (strat 2) Mapelastic

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

   7   Element de drenaj Drain Vertical

   8   Bandă hidroizolantă din cauciuc pentru 
etanșarea rosturilor și a îmbinărilor 
Mapeband

   9-15   Adeziv îmbunătățit deformabil pe  
      bază de ciment (gri - alb)

        Keraflex Maxi S1
       

EN 12004
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 10   Klinker

 11-17   Chit de rosturi cu uscare rapidă 
    (3 ore) Ultracolor Plus

 

 12   Etanșant foarte elastic, rapid, pentru 
rosturi de dilatare și fracționare 
Mapeflex PU 45 FT

 

 13   Tencuială existentă

 14   Mortar de finisare Nivoplan aditivat cu 
latex Planicrete

 
EN 998-1

RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

 
 16   Placă din piatră naturală

 18   Etanșant siliconic neutral
 Mapesil LM
 

EN 15651

Sistem de hidroizolare și de montare a plăcilor ceramice pe terase 
cu placaj ceramic vechi
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REPARAREA ȘI PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suportul existent din plăci ceramice vechi se verifică să nu existe 
plăci care prezintă goluri sau care se desprind și care trebuie 
îndepărtate. Golurile se repară cu un mortar rapid cu rezistențe 
mecanice ridicate, Mapegrout Rapido (Fast-Set). Pentru nivelarea 
suprafeței înainte de hidroizolare, se aplică un strat de Adesilex P4, 
mortar adeziv, autonivelant.

HIDROIZOLAREA
După nivelarea suprafeței, se aplică direct hidroizolația în două 
straturi cu o grosime finală de 2 mm, Mapelastic, armat cu 
Mapenet 150, plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcali. Etanșarea 
îmbinărilor dintre pereți și pardoseală, dar și a rosturilor se 
realizează cu banda cauciucată Mapeband.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE
Lipirea plăcilor ceramice se va realiza direct peste stratul de 
hidroizolație Mapelastic cu un adeziv îmbunătățit (C2), deformabil 
(S1), cu aplicare în strat gros de tipul Keraflex Maxi S1, atât pe 
suprafețe verticale, cât și pe cele orizontale, ideal pentru plăci de 
mari dimensiuni și pentru plăci din piatră naturală.

CHITUIREA ROSTURILOR
După uscarea adezivului (aprox. 24 ore) plăcile ceramice se pot chitui 
cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe bază de ciment cu uscare 
rapidă (3 ore), cu rezistență la abraziune, cu efect de respigere a 
apei (DropEffect®) și rezistență la mucegai (BioBlock®).

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
Sigilarea rosturilor elastice, îmbinările dintre pereți și pardoseală, 
rosturile de dilatare, se vor face cu Mapesil LM, dacă sunt plăci din 
piatră naturală sau în alternativă cu Mapeflex PU 45 FT.
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  1  Zidărie veche din cărămidă

  2  Mortar de tencuială Nivoplan aditivat cu 
latex Planicrete

 
EN 998-1

RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

   3  Adeziv pentru termosistem
 Mapetherm AR2
  
 EN 998-1

RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

   4   Polistiren / vată minerală
 
   5  Mortar bicomponent fibroranforsat 

aplicat cu rol de masă de șpaclu
 Planitop HDM Maxi
 IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2

EN 1504-3

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

G-M25
EN 998-2

EN 1504-3 EN 998-2

   6   Plasă din fibră de sticlă
 Mapegrid G 120

   7   Dibluri de prindere 

   8   Mortar bicomponent fibroranforsat 
aplicat cu rol de masă de șpaclu 

 Planitop HDM Maxi
 IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2

EN 1504-3

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

G-M25
EN 998-2

EN 1504-3 EN 998-2

   9   Adeziv pe bază de ciment aditivat cu 
latex (100%) Kerabond T-R + Isolastic

 
 

 10   Gresie porțelanată subțire

  11   Chit de rosturi cu uscare rapidă 
(3 ore) Ultracolor Plus 

 

  12   Etanșant siliconic neutral
 Mapesil LM
 

EN 15651

Sistem de izolare termică și de montare a plăcilor porțelanate 
subțiri pe fațadă

1
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3 4 5-8 6 9

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT ȘI LIPIREA PLĂCILOR TERMOIZOLANTE
Nivelarea stratului suport se va realiza cu mortarul Nivoplan 
aditivat cu latex Planicrete. Lipirea plăcilor termoizolante  EPS/
MW se va realiza după uscarea completă a suprafeței cu adezivul 
pe bază de ciment Mapetherm AR2 folosind tehnica de aplicare 
în pat continuu, atât pe suprafața plăcilor termoizolante cât și pe 
suprafața suport (metoda dublei aplicări TD).    

ARMAREA PLĂCILOR TERMOIZOLANTE
Armarea  plăcilor termoizolante se va realiza cu plasă de fibră sticlă 

Mapegrid G 120 înglobată în adezivul bicomponent fibroranforsat  
Planitop HDM Maxi (grosime aproximativă 1 cm). Înainte de 
aplicarea stratului final de Planitop HDM Maxi se va realiza 
prinderea mecanică a plasei de fibră sticlă cu dibluri cu cui metalic.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE SUBȚIRI
Lipirea plăcilor ceramice subțiri (dimensiunea maximă 50-150 cm) se 
va realiza cu adeziv deformabil din (clasa S2 conform standardului 
EN 12004), tip Kerabond T-R aditivat cu latex  Isolastic (100%). 
Aplicarea adezivului se va face prin metoda dublei aplicări atât pe 
suprafața suport cât și pe spatele plăcilor ceramice.

CHITUIREA ROSTURILOR
Rosturile dintre plăcile ceramice trebuie să aibă o lățime de minim 
5 mm și pot fi chituite cu un produs pe bază de ciment, cum ar fi  
Ultracolor Plus.

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
Sigilarea colțurilor, marginilor și rosturilor de dilatare se va realiza cu 

Mapesil LM, etanșant cu modulul de elasticitate redus și rezistența 
mare la murdărie.



58

Sistem de realizare a izolației fonice și de suprapozare cu parchet 
sau plăci ceramice

  1  Pardoseală veche din plăci ceramice

  2   Adeziv monocomponent silanic 
Ultrabond Eco S955 1K

 

   3  Strat izolator fonic din granule de plută 
și cauciuc împotriva zgomotelor de 
impact 

   4   Adeziv îmbunătățit bicomponent, 
deformabil, cu uscare rapidă 

 (3 ore) Granirapid
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   5   Gresie porțelanată

   6   Chit de rosturi epoxidic cu efect 
antibacterian Kerapoxy CQ
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   7   Etanșant siliconic acetic
 Mapesil AC
 

EN 15651
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IZOLARE ACUSTICĂ
După aplicarea perimetrală de-a lungul pereților a unei benzi 
adezive, se poate monta o membrană de izolare acustică, din granule 
de plută și cauciuc, ce se lipește de vechea pardoseală ceramică cu 
adezivul monocomponent silanic Ultrabond Eco S955 1K.

MONTAREA GRESIEI PORȚELANATE
După aproximativ 24 - 48 de ore de la montajul membranei de 
izolare acustică este posibilă lipirea noilor plăci ceramice cu un 
adeziv îmbunătățit deformabil cu uscare rapidă Granirapid.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului, chituirea rosturilor se va realiza cu un chit 
de rosturi epoxidic, antibacterial, cu rezistență la acizi, Kerapoxy CQ. 
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale 
din gama Mapei (spatula cauciucată, burete din celuloza și kit pad 
abraziv).

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
Îmbinările se vor sigila cu etanșantul acetic colorat Mapesil AC.
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Sistem de montare a gresiei porțelanate subțiri pe o pardoseală 
încălzită

  1  Pardoseală veche din plăci   
ceramice

  2   Amorsă de acrilică specială pentru 
suprafețe neabsorbante 

Eco Prim T
 

   3  Sistem de încălzire prin   
pardoseală 

   4   Șapă grosieră cu uscare rapidă 
 (4 zile) Topcem 

   5   Adeziv îmbunătățit deformabil  
Ultralite S1
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C2TE S1
EN 12004

   6   Plăci din gresie porțelanată
 subțire, de dimensiuni mari

   7   Chit de rosturi cu uscare rapidă 
 (3 ore) Ultracolor Plus
 

   8   Adeziv și etanșant  Mapeflex PU 45 FT
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ȘAPĂ GROSIERĂ PENTRU PARDOSEALA ÎNCĂLZITĂ
Se verifică starea placajului ceramic existent, se curăță corespunzător 
cu apă și sodă caustică pentru a elimina eventualele pete sau urme 
care pot afecta aderența. Se tratează apoi suprafața cu o amorsă 
specială pentru suprafețele absorbante, Eco Prim T. După montajul 
conductelor din cadrul sistemului de încălzire și răcire termică se 
poate turna peste tubulatură șapa Topcem.

MONTAREA GRESIEI PORȚELANATE SUBȚIRI
După uscarea șapei (aprox. 4 zile) se va realiza un ciclu de încălzire 
- răcire a pardoselii și abia apoi se vor lipi plăcile de gresie cu un 
adeziv îmbunătățit deformabil (C2S1) special pentru astfel de plăci, 
Ultralite S1. În alternativă se poate folosi și Keraflex Maxi S1 (pentru 
dimensiuni de până la 5000 cm²) sau Kerabond T-R amestecat 
cu latex Isolastic sau Ultralite S2 pentru dimensiuni mai mari de 
5000 cm².

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului, chituirea rosturilor se va realiza cu 
un chit de rosturi pe bază de ciment Ultracolor Plus. Lățimea 
rosturilor va f i adaptată tipului de pardoseală, pentru a putea 
prelua dilatările și contracțiile plăcilor ceramice din timpul 
ciclurilor de încălzire - răcire.

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
Îmbinările și rosturile fracționare se vor sigila cu adezivul și 
etanșantul Mapeflex PU 45 FT sau cu etanșantul acetic colorat 
Mapesil AC.
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Sistem ultrarapid de realizare a unei pardoseli noi 
într-un supermarket

  1  Pardoseală veche din plăci ceramice 
fisurate

  2  Folie de polietilenă cu rol de  
strat de separație

  3  Șapă grosieră cu uscare ultrarapidă 
 (3 ore) armată cu plasă metalică 

Mapecem
 

  4  Adeziv îmbunătățit bicomponent, 
deformabil, cu uscare rapidă (3 ore) 
Granirapid
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  5  Gresie porțelanată pentru trafic intens

  6  Chit de rosturi epoxidic antiacid cu efect 
antibacterian Kerapoxy CQ
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  7  Etanșant și adeziv poliuretanic pentru 
rosturi de dilatare și fracționare 
Mapeflex PU 45 FT
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ȘAPĂ GROSIERĂ CU USCARE ȘI ÎNTĂRIRE ULTRARAPIDĂ
În zonele comerciale, publice, unde se dorește a se interveni fără 
îndepărtarea pardosealii existente este necesară aplicarea unei șape 
grosiere cu o grosime de minim 4 cm, aplicată flotant (cu o folie din 
polietilenă cu rol de strat de separație), armată cu plasă metalică. 
Realizarea șapei se face cu liantul hidraulic special Mapecem, ce 
permite lipirea plăcilor ceramice după numai 3-4 ore de la turnarea 
șapei.

MONTAREA GRESIEI PORȚELANATE
După uscarea șapei, prin care s-au trasat în mod corespunzător 
rosturile de fracționare (control) este posibilă montarea plăcilor 
ceramice cu Granirapid, adeziv îmbunătățit deformabil cu priză 
rapidă, rezistent la trafic intens și greu, care face posibil realizarea 
traficului pietonabil ușor după doar 3 ore de la montaj și darea în 
folosință a spațiului după 24 ore.

CHITUIREA ROSTURILOR
După uscarea adezivului (aprox. 24 ore) plăcile ceramice se pot 
chitui cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe bază de ciment cu uscare 
rapidă (3 ore), cu rezistență la abraziune, cu efect de respigere a apei 
(DropEffect®) și rezistență la mucegai (BioBlock®).

SIGILAREA ROSTURILOR
Sigilarea rosturilor de dilatare se va efectua cu etanșanți elastici 
cu rezistențe ridicate, cum ar fi Mapeflex PU 45 FT. Adâncimea 
fundului de rost se ajustează cu cordonul Mapefoam.
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Sistem de hidroizolare și de montare a plăcilor ceramice  
la exterior

  1  Folie de polietilenă cu rol de strat de 
separare

  2  Șapă de pantă cu uscare rapidă (4 zile)  
Topcem

 

  3  Hidroizolație foarte elastică, 
bicomponentă, pe bază de ciment 

 (strat 1) Mapelastic Smart
 

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

  4  Material țesut-nețesut pentru armarea 
hidroizolației Mapetex Sel

  5  Hidroizolație foarte elastică, 
bicomponentă, pe bază de ciment 

 (strat 2) Mapelastic Smart
 

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

  6  Bandă hidroizolantă din cauciuc pentru 
etanșarea rosturilor și îmbinărilor 
Mapeband

  7  Adeziv îmbunătățit deformabil  
pe bază de ciment  Keraflex Maxi S1

 
EN 12004

  I
N
 C

O
M

PL
IA

NCE W
ITH EUROPEAN STAN

D
A
R
D

S    C
E
M

E
N
T
ITIOUS ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

E
S
 

  
 E

N 12004 

C2TE S1

  8  Lastre din granit

  9  Chit de rosturi cu uscare rapidă  
(3 ore) Ultracolor Plus

 

 10  Etanșant siliconic neutral
 Mapesil LM
 

EN 15651

 11  Hidroizolație foarte elastică, 
bicomponentă, pe bază de ciment (2 
straturi, cu armătură) Mapelastic Smart

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

 12  Adeziv îmbunătățit deformabil  
pe bază de ciment 

 Keraflex Maxi S1
 

EN 12004
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 13  Gresie porțelanată

 14  Chit de rosturi cu uscare rapidă  
(3 ore) Ultracolor Plus

 

10
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REALIZAREA ȘAPELOR GROSIERE
După aplicarea unei folii de polietilenă cu rol de strat de separație, se 
toarnă șapa grosieră (minimum 4 cm) realizată din liantul hidraulic 
Topcem, cu uscare rapidă în numai 4 zile.

HIDROIZOLAREA
Șapa se va proteja de infiltrațiile de apă cu o hidroizolație realizată 
cu Mapelastic Smart, hidroizolație foarte elastică, bicomponentă, 
pe bază de ciment, aplicată în două straturi într-o grosime finală 
de 2 mm, armată cu un material din țesut nețesut Mapetex Sel. 
Etanșarea îmbinărilor dintre pereți și pardoseală, dar și a rosturilor 
se realizează cu banda cauciucată Mapeband.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE
Montajul plăcilor din piatră naturală se va realiza direct peste stratul 
de hidroizolație, cu un adeziv îmbunătățit deformabil, cu aplicare în 
strat gros, cum ar fi Keraflex Maxi S1, atât pe suprafețe orizontale, 
cât și la pereți.

CHITUIREA ROSTURILOR
După uscarea adezivului (aprox. 24 ore) plăcile ceramice se pot chitui 
cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe bază de ciment cu uscare 
rapidă (3 ore), cu rezistență la abraziune, cu efect de respigere a 
apei (DropEffect®) și rezistență la mucegai (BioBlock®).

SIGILAREA ÎMBINĂRILOR
Etanșarea elastică a rosturilor la plăcile din piatră naturală trebuie 
realizată cu un sigilant neutral care nu schimbă culoarea pietrei, 
cum ar fi Mapesil LM.
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Sistem de montare a plăcilor ceramice în zone cu trafic greu

  1  Placă din beton armat

  2  Amorsă de aderență epoxidică
 Eporip
 

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

  3  Șapă grosieră aderentă  
cu uscare rapidă (4 zile)  
armată cu plasă metalică

 Topcem
 

  4  Adeziv îmbunătățit bicomponent, 
deformabil, pe bază de ciment, cu 
uscare rapidă (3 ore) Granirapid
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  5  Plăci groase din klinker

  6  Chit de rosturi epoxidic antiacid, cu efect 
antibacterian Kerapoxy CQ
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  7  Etanșant poliuretanic monocomponent 
autonivelant Mapeflex PU50 SL 
prevăzut cu fund de rost Mapefoam

 
EN 15651-4

  8  Tencuială

   9  Adeziv îmbunătățit deformabil 
monocomponent

 Keraflex Maxi S1
 

EN 12004

  I
N
 C

O
M

PL
IA

NCE W
ITH EUROPEAN STAN

D
A
R
D

S    C
E
M

E
N
T
ITIOUS ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

E
S
 

  
 E

N 12004 

C2TE S1

 10  Gresie porțelanată (20 x 20 cm)

 11  Chit de rosturi epoxidic antiacid 
Kerapoxy

 

 12  Mortar fin pe bază de ciment  
pentru finisare Planitop 217

 
EN 1504-2 EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTIO

SYSTEMS FOR CONCRETE

N

EN 1504-2 (C)

PRINCIPLES

MC-IR

RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

 13  Amorsă epoxidică bicomponentă 
Mapecoat I 600 W

 14  Vopsea epoxidică bicomponentă, 
antiacidă Mapecoat I 24

 
PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2
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REALIZAREA ȘAPELOR
În cazul în care este necesară turnarea unei șape cu grosimi mai 
mici de 4 cm, se va realiza o șapă grosieră din liantul hiadraulic 
special Topcem în aderență cu stratul suport, aplicată peste un 
strat proaspăt de rășină epoxidică de tip Eporip sau o amorsă de 
aderență realizată din Planicrete, apă și Topcem în raport de 1:1:3.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE
După întărirea șapei este posibilă lipirea plăcilor ceramice cu un adeziv 
îmbunătățit deformabil, cu rezistențe mecanice și de compresiune 
deosebite, cum ar fi Granirapid, utilizând tehnica dublei aplicări. 
Pe suprafețele verticale se poate utiliza un adeziv îmbunătățit 
deformabil, rezistent la vibrații, de tipul Keraflex Maxi S1.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului, rosturile care au o lățime adecvată 
destinației spațiului, se vor chitui cu Kerapoxy CQ, chit de rosturi 
epoxidic antiacid, antibacterian, ce se aplică și se curăță ușor. 
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale 
din gama Mapei (spatula cauciucată, burete din celuloza și kit pad 
abraziv).

SIGILAREA ROSTURILOR
Datorită suprafețelor mari din cadrul acestor tipuri de lucrări, 
este foarte important ca rosturile să fie dimensionate corect și 
să fie sigilate de-a lungul perimetrului suprafeței cu etanșanți 
poliuretanici cu rezistențe mecanice și chimice ridicate, cum ar fi 
Mapeflex PU50 SL. Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL 
de unelte speciale din gama Mapei (spatula cauciucată, burete din 
celuloza și kit pad abraziv).
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Sistem de montare a plăcilor ceramice în zone cu agresivitate 
chimică ridicată

   1   Pardoseală din beton ranforsată

  2  Folie de polietilenă cu rol de strat de 
separare

  3  Șapă de pantă armată cu plasă 
electrosudată, cu uscare rapidă  
(4 zile) Topcem

 

  4  Adeziv epoxidic antiacid
 Kerapoxy Adhesive
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  5  Gresie porțelanată groasă

  6  Chit de rosturi epoxidic antiacid  
cu rezistență la acidul oleic și 
hidrocarburi aromatice

  7  Etanșant poliuretanic bicomponent 
autonivelant Mapeflex PU50 SL 
prevăzut cu fund de rost Mapefoam

 
EN 15651-4

  8  Mortar de nivelare Nivoplan

 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

  9  Adeziv epoxidic antiacid
 Kerapoxy Adhesive
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 10  Gresie porțelanată

 11  Chit de rosturi epoxidic antiacid  
Kerapoxy

 

 12  Vopsea epoxidică, bicomponentă, 
antiacidă Mapecoat I 24

 
PI-MC-PR-RC-IR
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REALIZAREA ȘAPEI FLOTANTE
Realizarea unei șape flotante, prevăzută cu o folie de polietilenă 
cu rol de strat de separație, se va face cu liantul hidraulic special 
Topcem. Armarea șapei cu o plasă metalică electrosudată se va 
aplica la final, în stratul superior al șapei, pentru o distribuire cât 
mai bună a solicitărilor mecanice la pardoseală. Grosimea finală 
a șapei trebuie sa fie de minimum 4 cm. Nivelarea pereților se va 
realiza cu mortarul de tencuire Nivoplan.

MONTAREA GRESIEI PORȚELANATE
Montajul plăcilor ceramice se va efectua cu adeziv epoxidic, 
antiacid, cum ar fi Kerapoxy sau Kerapoxy Adhesive. În acest caz se 
impune folosirea adezivilor reactivi pentru lipirea plăcilor, deoarece 
rezistența chimică a pardoselii trebuie asigurată și de adeziv, nu 
numai de către chit.

CHITUIREA ROSTURILOR
Plăcile ceramice vor fi prevăzute cu lățimi de rosturi corespunzătoare 
și vor fi chituite cu un chit de rosturi epoxidic, cu rezistențe la acidul 
oleic și hidrocarburi aromatice Kerapoxy.
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale 
din gama Mapei (spatula cauciucată, burete din celuloza și kit pad 
abraziv).

SIGILAREA ROSTURILOR
Sigilarea rosturilor se va realiza cu etanșanți poliuretanici cu rezistențe 
mecanice și chimice ridicate, cum ar fi Mapeflex PU50 SL, prevăzut cu 
fund de rost din cordonul Mapefoam.
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Sistem de montare a plăcilor ceramice din piatră naturală în spații 
umede

  1  Suport din beton 

  2  Amorsă de aderență
 Planicrete

  3  Șapă grosieră pe bază de ciment cu 
uscare rapidă (4 zile) Topcem

 

  4  Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe 
bază de ciment (strat 1) Mapelastic 

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891 LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

  5  Plasă din fibră de sticlă Mapenet 150

  6  Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe 
bază de ciment (strat 2) 
Mapelastic 

 
EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION

SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

CMO2P

  7  Adeziv bicomponent deformabil pe bază 
de ciment cu întărire rapidă (3 ore)

 Granirapid
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  8  Marmură roșie

  9  Chit de rosturi cu uscare rapidă  
(3 ore) Ultracolor Plus

 

 10  Etanșant siliconic neutral
 Mapesil LM
 

EN 15651

13
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REALIZAREA ȘAPEI ADERENTE
În cazul în care este necesară turnarea unei șape cu grosimi mai 
mici de 4 cm, se va realiza o șapă grosieră din liantul hiadraulic 
special Topcem în aderență cu stratul suport, aplicată peste un 
strat proaspăt de rășină epoxidică de tip Eporip sau o amorsă de 
aderență realizată din Planicrete, apă și Topcem în raport de 1:1:3.

HIDROIZOLAREA
După întărirea șapei, se aplică direct hidroizolația în doua straturi 
cu o grosime finală de 2 mm, Mapelastic, armată cu Mapenet 150, 
plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcali. Etanșarea îmbinărilor 
dintre pereți și pardoseală, dar și a rosturilor se realizează cu banda 
cauciucată Mapeband.

MONTAREA PLĂCILOR DE MARMURĂ
După aprox. 4 - 5 zile se pot monta plăcile de marmură cu adezivul 
îmbunătățit deformabil, cu priză rapidă, Granirapid, direct peste 
hidroizolația Mapelastic.

CHITUIREA ROSTURILOR
Rosturile vor avea o lățime adecvată de minimum 5 mm și vor fi 
chituite cu Ultracolor Plus, chit de rosturi pe bază de ciment, cu 
uscare rapidă, cu efect de respingere a apei, rezistent la mucegai și 
la apariția sărurilor (eflorescențe).

SIGILAREA ROSTURILOR
Sigilarea elastică a rosturilor la plăcile din piatră naturală trebuie 
realizată cu un etanșant neutral care nu schimbă culoarea pietrei, 
cum ar fi Mapesil LM.
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  1  Pardoseală existentă  
din plăci ceramice

  2  Amorsă de aderență filerizată
 Eco Prim Grip
 

  3  Mortar de nivelare Nivorapid
 

EN 13813
2

C40-F10

LEVELLING
COMPOUNDS

  4  Hidroizolație lichidă de interior (2 
straturi) Mapegum WPS amorsată 
anterior cu Primer G

 

  5  Element de drenaj
 Drain Vertical

  6  Bandă elastică hidroizolantă din PVC 
pentru etanșarea rosturilor și îmbinărilor 
interioare Mapeband PE 120

  7  Adeziv îmbunătățit pentru  
interior și exterior Adesilex P9

 
EN 12004
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  8  Gresie porțelanată

  9  Chit de rosturi epoxidic cu efect 
antibacterian Kerapoxy CQ
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 10  Etanșant siliconic acetic Mapesil AC
 

EN 15651

 11  Strat de nivelare
 Nivoplan + Planicrete
 

EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV

EN 998-1

 12  Hidroizolație lichidă de interior (2 
straturi) Mapegum WPS amorsată 
anterior cu Primer G

 

 13  Adeziv îmbunătățit alb, deformabil   
Kerabond T-R + Isolastic

 

 14  Mozaic din sticlă

 15  Chit de rosturi epoxidic în amestec cu 
fulgi metalizați

 Kerapoxy Design + MapeGlitter
 

EN 12004
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Sistem de hidroizolare și de montare a plăcilor ceramice în zonele 
de duș, băi și vestiare
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PREGĂTIREA ȘI NIVELAREA SUPORTULUI
Se verifică starea placajului ceramic existent, se curăță corespunzător 
pentru a elimina eventualele pete sau urme care pot afecta aderența. 
Se tratează suprafața cu o amorsă de aderență filerizată, Eco Prim 
Grip, după care se aplică un mortar de nivelare, Nivorapid.

HIDROIZOLAREA
Noul strat suport se amorsează cu Primer G pentru a fixa praful 
și a îmbunătății aderența, după care se aplică hidroizolația lichidă 
Mapegum WPS, în două straturi, prin metoda ”mâinilor încrucișate 
cu ajutorul trafaletului”, astfel încât să obținem o peliculă consistentă, 
elastică și continuă cu o grosime finală de minimum 1 mm. 
Hidroizolarea elastică a rosturilor și a îmbinărilor pereți-pardoseală 
se realizează cu banda din PVC Mapeband PE 120.

MONTAREA PLĂCILOR CERAMICE ȘI A MOZAICULUI
Montajul plăcilor ceramice din gresie porțelanată se poate realiza 
direct peste stratul de hidroizolație cu un adeziv îmbunătățit pe 
bază de ciment, cum ar fi Adesilex P9, iar mozaicul se poate lipi 
cu adezivul standard de culoare albă, Kerabond T-R amestecat cu 
latex Isolastic diluat în raport de 1:1 cu apă.

CHITUIREA ROSTURILOR
După întărirea adezivului, rosturile gresiei porțelanate se pot chitui 
cu Kerapoxy CQ, chit de rosturi epoxidic antibacterian și antiacid, 
ce se aplică și se curăță ușor. Pentru mozaicul din sticlă, utilizați 
Kerapoxy Design, chit de rosturi epoxidic, decorativ, translucid. 
Aplicarea chitului se va realiza folosind KITUL de unelte speciale 
din gama Mapei (spatula cauciucată, burete din celuloza și kit pad 
abraziv).

ETANȘAREA ÎMBINĂRILOR
Îmbinările și rosturile elastice se vor sigila cu etanșantul acetic 
colorat Mapesil AC.
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Note
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