
MAPEFLOOR® 
PARKING SYSTEM
Acoperiri impermeabile
pentru zone cu trafic auto

ADEZIVI • ETANȘANȚI • PRODUSE CHIMICE PENTRU CONSTRUCȚII



2

FINISAJE PE BAZĂ DE RĂȘINI 

PENTRU PROTECȚIA 

SUPRAFEȚELOR DIN BETON

ÎN PARCĂRILE AUTO.
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Mapefloor®  
Parking System

Protejarea suprafețelor betonate ale zonelor de trafic din structurile concepute pentru parcări de 
automobile și vehicule este extrem de importantă pentru conservarea funcționalității și rezistenței 
acestora în scopul menținerii unui nivel înalt de siguranță și al reducerii la minimum a costurilor 
de întreținere.
Datorită proprietăților fizice și mecanice speciale, produsele de acoperire pe bază de rășină 
utilizate în Mapefloor® Parking System garantează un nivel înalt de protecție a suprafețelor și pot 
fi adaptate la o gamă variată de aplicații, în diferite condiții de mediu. 

• Suprafețele sunt hidroizolate, este  
prevenită pătrunderea lichidelor agresive  
în beton și contactul acestora cu armăturile.

• Suprafețele au un finisaj rezistent la 
alunecare astfel încât vehiculele și pietonii 
să poată circula în siguranță. Gradul de 
rezistență la alunecare poate varia în funcție 
de cerințele specifice.

• Bună rezistență la substanțe chimice 
precum ulei, combustibil, lubrifianți, săruri 
pentru degivrare etc.

• Oferă un grad înalt de rezistență mecanică 
la circulația vehiculelor.

• Sistemele sunt flexibile* pentru a garanta 
că suprafețele rămân impermeabile, putând 
prelua eventualele fisuri superficiale apărute 
la maturarea betonului.

• Pot fi aplicate pe suprafețe exterioare.*

• Ușor de întreținut.

• Un raport excelent cost/performanță pe 
parcursul anilor.

• Foarte rezistente.
• Au un finisaj atractiv și pot fi utilizate culori 

diferite pentru a împărți zonele în funcție de 
tipul de utilizare specific (de exemplu: zone 
de trafic pentru vehicule, zone de parcare, 
zone de trafic pietonal, puncte de control, 
indicatoare rutiere orizontale etc.).

* În funcție de tipul de sistem aplicat

Principalele proprietăți ale suprafețelor tratate
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Sisteme testate 
în conformitate cu
• ghidul German  

“Protecția și refacerea structurilor din 
beton”.

• DIN V 18026: sisteme de protecție a 

suprafeței, pentru produsele din beton 

conform EN 1504-2 pentru structuri noi 

sau în renovare.
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Sistemul Mapefloor® HE pentru parcări
Sistem de acoperire multistratificat unitar, pe bază de poliuretan, având o capacitate ridicată 
de preluare a fisurilor în zonele utilizate intens pentru accesul vehiculelor și pentru protejarea 
zonelor de parcare în aer liber, în conformitate cu Ghidul Comitetului German pentru 
Beton Armat OS 11a și sisteme de protecție pentru suprafețe din beton conform EN 1504-2.  
Grosime totală 5 - 5.5 mm.

Sistem de acoperire multistratificat, colorat, foarte 
elastic, rezistent la alunecare, cu capacitate de 
preluare a fisurilor până la -20° C. Potrivit pentru 
crearea de straturi de acoperire solide, impermeabile* 
cu rezistență ridicată la substanțe chimice, atât pe 
suprafețe interioare cât și exterioare.

Utilizare

• Parcări etajate 

• Acoperișuri plate pentru utilizarea vehiculelor

• Zone de tranzit intern și extern pentru garaje

• Garaje

*  În funcție de gradul de mișcare al fisurilor din substrat și  
capacitatea sistemului de preluare a fisurilor.

* Valori pentru membrana flexibilă Mapefloor PU 400 LV 
 amestecată cu 30% Quartz 0,1-0,3.
** Valori pentru membrana Mapefloor PU 410 amestecată cu 30%
 Quartz 0,1-0,3.

DATE TEHNICE
Rezistența la rupere* (DIN 53515) +23°C 27 N/mm

Rezistența la rupere** (DIN 53515) +23°C 27 N/mm

Alungire la rupere* (DIN 53504) +23°C 450%

Alungire la rupere** (DIN 53504) +23°C 80%

Duritate Shore A* (DIN 53505) 73

Duritate Shore A** (DIN 53505) 88

Capacitate dinamică de preluare a fisurilor la -20°C Class B 3.2

1

2

3

4

5 Finisaj din poliuretan poliaspartic rezistent la UV  
Mapefloor Finish 451

Strat de uzură   
Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste + Quartz 
0,3-0,7 + presărare Quartz 0,3-0,7 / 0,7-1,2

Membrane din poliuretan cu flexibilitate ridicată  
Mapefloor PU 400 LV + Quartz 0,1-0,3 

Amorsă + Quartz
Primer SN + Quartz 0,1-0,3 + presărare Quartz 
0,3-0,7 
  
Beton
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Sistemul Mapefloor® ME pentru parcări
Sistem de acoperire multistratificat unitar, pe bază de poliuretan, având o capacitate ridicată 
de preluare a fisurilor în zonele utilizate intens pentru accesul vehiculelor și pentru protejarea 
zonelor de parcare acopeite în aer liber, în conformitate cu Ghidul Comitetului German pentru 
Beton Armat OS 11b și sisteme de protecție pentru suprafețe din beton conform EN 1504-2.  
Grosime totală 4 - 4,5 mm.

Sistem de acoperire multistratificat, colorat, flexibil, 
antialunecare, cu o bună capacitate de preluare a 
fisurilor la temperaturi de până la -20° C. Potrivit 
pentru crearea de straturi de acoperire solide, 
impermeabile și de hidroizolare* cu rezistență ridicată 
la substanțe chimice pe suprafețele interioare, 
inclusiv cele supuse unor variații de temperatură.

Utilizare

• Parcări etajate - niveluri intermediare

• Zone de trafic intern pentru garaje

• Garaje

*  În funcție de gradul de mișcare al fisurilor din substrat 
 și capacitatea sistemului de preluare a fisurilor.

* Valori pentru membrana flexibilă Mapefloor PU 400 LV 
 amestecată cu 30% Quartz 0,1-0,3.

DATE TEHNICE
Rezistența la rupere* (DIN 53515) +23°C 27 N/mm

Alungire la rupere* (DIN 53504) +23°C 450%

Duritate Shore A* (DIN 53505) 73

Capacitate dinamică de preluare a fisurilor la -20°C Class B 3.2
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4 Finisaj din poliuretan poliaspartic rezistent la UV 
Mapefloor Finish 451

Membrană din poliuretan cu flexibilitate  
ridicată + Quartz 
Mapefloor PU 400 LV + Quartz 0,1-0,3 + presărare 
Quartz 0,3-0,7 / 0,7-1,2  

Amorsă + Quartz
Primer SN + Quartz 0,3-0,7 + presărare Quartz 
0,3-0,7

Beton
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Sistemul Mapefloor® ID pentru parcări
Sistem de acoperire multistratificat unitar, pe bază de poliuretan, având o capacitate ridicată de 
preluare a fisurilor în zonele utilizate intens pentru accesul vehiculelor și pentru protejarea zonelor 
de parcare la interior, în conformitate cu Ghidul Comitetului German pentru Beton Armat OS 13 
și sisteme de protecție pentru suprafețe din beton conform EN 1504-2. Grosime totală 2 - 2,5 mm.

Sistem de acoperire multistratificat, colorat, flexibil, 
antialunecare. Potrivit pentru crearea de straturi 
de acoperire solide, impermeabile* cu rezistență 
ridicată la substanțe chimice pe suprafețele 
interioare, inclusiv cele supuse unor variații 
moderate de temperatură.

Utilizare

• Parcări etajate - niveluri intermediare

• Zone de trafic intern pentru garaje
• Garaje

*  În funcție de gradul de mișcare al fisurilor din substrat 
 și capacitatea sistemului de preluare a fisurilor.

* Valorile se referă la membrana Mapefloor PU 410 amestecată
 cu 30% Quartz 0,1-0,3.

DATE TEHNICE
Rezistența la rupere* (DIN 53515) +23°C 27 N/mm

Alungire la rupere* (DIN 53504) +23°C 80%

Duritate Shore A* (DIN 53505) 88

Capacitate dinamică de preluare a fiscurilor la -10°C Class A 1

4

3

2

1

Finisaj din poliuretan
Mapefloor Finish 415

Membrane finisaj din poliuretan + pastă de  
colorat + Quartz
Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3 + presărare Quartz 0,3-0,7 / 0,7-1,2  

Amorsă + Quartz
Primer SN + Quartz 0,1-0,3 + presărare Quartz 
0,3-0,7

Beton
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Sistemul Mapefloor® RHT pentru parcări

Sistem de acoperire multistratificat, colorat, 
antialunecare. Potrivit pentru a crea straturi de 
acoperire solide, impermeabile cu rezistență ridicată 
la substanțe chimice pe suprafețele interioare.

Utilizare

• Parcări etajate supuse unui trafic intens

• Garaje, zone de tranzit pentru garaje etc.

DATE TEHNICE

Aderența la substrat (EN 13892-8) 3,10 N/mm2  
(cedarea betonului)

Rezistența la uzura BCA (EN 13892-4) 10 µm

Rezistența la impact (EN ISO 6272) 20 Nm

Sistem de acoperire epoxidic multistrat, fără rosturi, pentru zone pietonale sau pentru accesul 
vehiculelor, supuse traficului intens, în conformitate cu Ghidul Comitetului German pentru 
Beton Armat  OS 8 și sisteme de protecție pentru suprafețe din beton conform EN 1504-2.  
Grosimea totală: 3 - 3,5 mm.

1

3

2

4 Finisaj epoxidic 
Mapeflor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3

Strat epoxidic intermediar
Mapeflor I 300 SL + Mapecolor Paste
+ Quartz 0,1-0,3 + presărare Quartz  
0,3-0,7 / 0,7-1,2 

Amorsă + Quartz
Primer SN + Quartz 0,1-0,3 + presărare Quartz 
0,3-0,7  

Beton
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Sistemul Mapefloor® RLT pentru parcări
Sistem de acoperire epoxidic multistrat, fără rosturi, pentru zone pietonale sau pentru accesul 
vehiculelor, supuse traficului ușor, în conformitate cu Ghidul Comitetului German pentru 
Beton Armat  OS 8 și sisteme de protecție pentru suprafețe din beton conform EN 1504-2.  
Grosimea totală: 0,8 - 1,2 mm.

Sistem de acoperire multistratificat, colorat, 
antialunecare. Potrivit pentru a crea straturi de 
acoperire solide, impermeabile cu rezistență ridicată 
la substanțe chimice pe suprafețele interioare.

Utilizare

• Parcări etajate supuse unui trafic ușor

• Garaje, zone de tranzit pentru garaje etc.

DATE TEHNICE

Aderența la substrat (EN 13892-8) 3,10 N/mm2  
(cedarea betonului)

Rezistența la uzura BCA (EN 13892-4) 10 µm

Rezistența la impact (EN ISO 6272) 20 Nm

Finisaj epoxidic
Mapeflor I 300 SL + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3

Amorsă + pastă de colorat + Quartz
Primer SN + Mapecolor Paste + Quartz 0,1-0,3 + 
presărare Quartz 0,3-0,7 / 0,7-1,2

Beton
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Mapefloor Parking System HE 
Placa de pardoseală pe care se deplasează vehiculele este afectată de problemele cauzate de uzura mecanică și de 
produsele chimice agresive, combinate cu efectele agenților atmosferici nocivi și variațiile ridicate de temperatură 
vară – iarnă care acționează asupra structurii. Soluția aplicată trebuie să creeze o suprafață impermeabilă, anti-
alunecare, colorată, care este rezistentă la trafic și la contactul cu uleiul și combustibilul. De asemenea, trebuie să 
fie suficient de flexibilă pentru a permite mișcări la nivelul substratului și să aibă proprietăți de preluare a fisurilor, 
pentru a împiedica infiltrarea apei și a sărurilor de degivrare în placă și corodarea armăturilor din structură.

Mapefloor Parking System ID - Mapefloor Parking System RHT/RLT 
Rampele de acces, în special, trebuie să fie foarte rezistente, cu un finisaj antialunecare și cu capacitatea de a 
împiedica infiltrarea apei care conține săruri de degivrare dizolvate și a lichidelor.

Mapefloor Parking System ME - Mapefloor Parking System ID
Etajele intermediare trebuie să ofere protecție împotriva uzurii mecanice și a agenților chimici agresivi și, 
de asemenea, să împiedice pătrunderea sărurilor de degivrare, însă mișcările datorate dilatării și contracției 
substratului sunt mai reduse comparativ cu ultimul etaj.

Mapefloor Parking System RHT - Mapefloor Parking System RLT
Pentru a proteja zonele de trafic pe etajele subterane inferioare nu este necesar să garantăm flexibilitatea și capacitatea de 
preluare a fisurilor pentru acest sistem, deoarece există un risc limitat ca structura radierului să permită dezvoltarea fisurilor. 
Rezistența straturilor de acoperire la uzura mecanică și substanțele chimice agresive, împreună cu impermeabilitatea sa și 
gama largă de diferite culori sunt caracteristici care se combină pentru a oferi protecție suficientă și a conserva suprafața.

Exemple de aplicare 
ale Sistemele Mapefloor®  
pentru parcări
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