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Utilizarea sistemelor pentru pardoseli din ciment și rășină 
a devenit o practică intensă în universul construcțiilor. 
Acestea au fost adoptate nu doar în sectoarele de clădiri 
industriale și comerciale, ci sunt utilizate și în sectorul 
privat de construcții și mobilier urban și pot fi aplicate 
într-o varietate de moduri în toate tipurile de aplicații: de 
la sisteme cu un grad ridicat de automatizare pentru 
industrie până la spitale și supermarket-uri, precum și 
amplasamente civile pentru sectoarele publice și private, 
cum ar fi showroom-uri, magazine și clădiri rezidențiale.

Mapei a dezvoltat o gamă de sisteme inovatoare pentru 
pardoseli fără rosturi și, în funcție de cerințele particulare 
ale clienților, oferă sisteme practice, eficiente, cu instalare 
rapidă și care prezintă avantaje incontestabile sub 
aspectul funcționalității, rezistenței, durabilității și esteticii.

Aceste sisteme includ diferite soluții pentru Mapefloor 
System, o gamă completă de sisteme pe bază de rășină, 
și Ultratop System, o selecție specifică de formule pe 
bază de ciment, ambele putând fi utilizate pentru a 
crea suprafețe care îndeplinesc întotdeauna exigențele 
utilizatorului final din punct de vedere al igienei, 
creativității în domeniul sustenabilității, exclusivității, 
confortului și sănătății în cele mai diverse aplicații.

Portofoliul Mapei de pardoseli fără rosturi constă dintr-o 
gamă vastă de soluții care pot fi adaptate pentru a 
se potrivi fiecărui tip de aplicare, grosimii pardoselii și 
formulei utilizate, disponibile într-o varietate de culori, 
nuanțe și modele pentru a crea suprafețe unice și 
perfect adecvate domeniului de aplicare al utilizatorului 
final.
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Primer SN + Mapecolor Paste + Quartz 0,1-0,3 
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Sistem epoxidic multistrat, antiderapant, cu conținut ridicat de solide, pentru pardoseli 
industriale; grosime cuprinsă între 0,8 - 1,2 mm.

MAPEFLOOR 
SYSTEM 31

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3

Substrat: beton 

• Industria chimică și farmaceutică.
• Industria alimentară.
• Depozite mecanizate.
• Centre comerciale.

DOMENII DE UTILIZARE
• Finisaj antiderapant.
• Conținut ridicat de corp solid.
• Caracterizat printr-o rezistență 

sporită la uzură și abraziune 
produsă de trafic pietonal 
continuu.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive. 

• Ușor de curățat și dezinfectat. 
• Reduce durata necesară 

executării lucrului, prin urmare 
minimizează perioadele de 
întrerupere a producției.

AVANTAJE
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 32

•  Industria chimică și farmaceutică.
•  Industria alimentară.
•  Depozite mecanizate.
•  Centre comerciale.
•  Industria mecanică și  

ateliere auto.
• Laboratoare.

Sistem epoxidic multistrat, antiderapant, cu conținut ridicat de solide, pentru pardoseli 
industriale; grosime cuprinsă între 3 - 3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3

Mapefloor I 300 SL / Mapefloor I 302 SL  
+ Mapecolor Paste + Quartz 0,1-0,3

+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton 

DOMENII DE UTILIZARE

• Finisaj antiderapant.
• Conținut ridicat de corp solid.
• Caracterizat printr-o rezistență 

sporită la uzură și abraziune 
produsă de traficul pietonal 
continuu.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive. 

• Ușor de curățat și dezinfectat. 
• Reduce durata necesară 

executării lucrului, prin urmare 
minimizează perioadele de 
întrerupere a producției.

AVANTAJE

Primer SN + Quartz 0,5  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 33

Sistem epoxidic autonivelant, cu conținut ridicat de orp solid, pentru pardoseli industriale; 
grosime cuprinsă între 2 - 4 mm.
• Finisaj antiderapant.

Finisaje din gama Mapefloor (opțional)

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3

Primer SN + Quartz 0,1-0,3
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton 

• Finisaj lis.
• Conținut ridicat de solide.
• Caracterizat printr-o rezistență 

sporită la uzură și abraziune 
produsă de trafic pietonal 
continuu.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive.

• Grație finisajului său atractiv, 
este adecvat în mod special 
pentru spații expoziționale.

• Ușor de curățat și dezinfectat.
• Rapid de aplicat, reduce durata 

necesară executării lucrului, prin 
urmare minimizează perioadele 
de întrerupere a producției.

• Industria chimică și farmaceutică.
• Industria alimentară.
• Depozite de distribuție.
• Depozite mecanizate.
• Centre comerciale.
• Zone aseptice.
• Camere sterilizate, laboratoare  

și spitale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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• Finisaj lis.
• Conținut ridicat de solide.
• Rezistență sporită la uzură și 

abraziune, mai mare decât 
cea a sistemelor autonivelante 
tradiționale.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive.

• Grație finisajului său atractiv, 
este adecvat în mod special 
pentru spații expoziționale.

• Ușor de curățat și dezinfectat.
• Rapid de aplicat, reduce durata 

necesară executării lucrului, prin 
urmare minimizează perioadele 
de întrerupere a producției.

• Industria farmaceutică și depozite  
de distribuție.

• Clinici, cantine, vestiare și  
laboratoare.

• Recepții de hotel, birouri, săli  
de clasă, spații de expoziție etc.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE

Sistem epoxidic autonivelant cu finisaj granular colorat, pentru pardoseli decorative; grosime de 
aproximativ 2 mm.

Mapefloor I 320 SL Concept 

Primer SN + Mapecolor Paste + Quartz 0,1-0,3

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7 

Substrat: beton 

MAPEFLOOR 
I 320 SL CONCEPT
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 51

Sistem epoxidic multistrat în dispersie apoasă, permeabil la vapori, cu un finisaj mat antiderapant, 
pentru pardoseli industriale; grosime medie 3 mm.

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7 

Substrat: beton

• Finisaj antiderapant.
• Permeabil la vaporii de apă.
• Produs pe bază de apă, nu 

conține solvenți.
• Rezistență sporită la uzură și 

abraziune produsă de trafic 
pietonal continuu.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive.

• Recomandat pentru utilizarea 
în industria alimentară, mai ales 
în zone utilizate pentru circulație 
cu trafic normal și trafic de 
stivuitoare.

• Ușor de curățat și dezinfectat.
• Rapid de aplicat, reduce durata 

necesară executării lucrului, prin 
urmare minimizează perioadele 
de întrerupere a producției.

• Industria chimică și farmaceutică.
• Laboratoare.
• Depozite mecanizate.
• Centre comerciale.
• Industria alimentară.
• Cantine și camere de depozitare.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 52

Sistem epoxidic multistrat în dispersie apoasă, permeabil la vapori, cu un finisaj mat antiderapant, 
pentru pardoseli industriale; grosime medie 5 mm.

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

  
Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste 

+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7 

Mapefloor I 500 W  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton

• Finisaj antiderapant.
• Permeabil la vaporii de apă.
• Produs pe bază de apă, nu 

conține solvenți.
• Rezistență sporită la uzură și 

abraziune produsă de trafic 
pietonal continuu.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive.

• Recomandat pentru utilizarea 
în industria alimentară, mai ales 
în zone utilizate pentru circulație 
cu trafic mediu/greu și trafic de 
stivuitoare.

• Ușor de curățat și dezinfectat.
• Rapid de aplicat, reduce durata 

necesară executării lucrului, prin 
urmare minimizează perioadele 
de întrerupere a producției.

• Industria farmaceutică și chimică.
• Industria alimentară.
• Depozite mecanizate.
• Parcări subterane.
• Centre comerciale.
• Ateliere auto și pentru activități 

tehnice.
• Cantine..

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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Sistem epoxidic autonivelant în dispersie apoasă, permeabil la vapori, cu finisaj mat lis; grosime 
de până la 4 mm.

Finisaje din gama Mapefloor (opțional)

Mapefloor I 500 W 
+ Mapecolor Paste

Mapecoat I 600 W  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton

MAPEFLOOR 
SYSTEM 53

• Finisaj lis.
• Conținut ridicat de solide.
• Rezistență sporită la uzură și 

abraziune generată de trafic 
pietonal continuu.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive.

• Grație finisajului său atractiv, 
este adecvat în mod special 
pentru spații expoziționale.

• Ușor de curățat și dezinfectat.
• Rapid de aplicat, reduce durata 

necesară executării lucrului, prin 
urmare minimizează perioadele 
de întrerupere a producției.

• Industria chimică și farmaceutică.
• Industria alimentară.
• Depozite mecanizate.
• Centre comerciale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 91

Mapefloor I 300 SL  + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Quartz 0,1-0,3

Mapefloor I 900 + Quartz 1,9

Substrat: beton

Mapefloor I 900

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quartz 0,1-0,3

Sistem de mortar epoxidic elicopterizat, pentru pardoseli industriale, ideal pentru renovarea 
pardoselilor vechi; grosime de la 6 până la 15 mm.

• Finisaj antiderapant.
• Conținut ridicat de solide.
• Restaurarea rapidă a pantelor 

și deformărilor pardoselilor grav 
deteriorate.

• Rezistent la majoritatea 
produselor chimice agresive.

• Ușor de curățat și dezinfectat.
• Rezistență sporită la uzura 

provocată de deplasarea 
cărucioarelor și a vehiculelor.

• Rapid de aplicat, reduce durata 
necesară executării lucrului, prin 
urmare minimizează perioadele 
de întrerupere a producției.

• Industria chimică, farmaceutică  
și alimentară.

• Depozite mecanizate și magazii.
• Centre comerciale.
• Zone aseptice.
• Zone cu pardoseli cu grad avansat  

de deteriorare care necesită  
renovări.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM MF

Sistem epoxidic decorativ multistrat, cu un finisaj deosebit de atractiv, pentru pardoseli 
industriale și comerciale; grosime cuprinsă între 2,5 și 3,0 mm.

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ Strat suport presărat cu nisip colorat

Mapecoat Universal + nisip colorat  
+ Strat suport presărat cu nisip colorat

Substrat: beton

• Antipraf și impermeabilizant.
• Conținut ridicat corp solid.
• Rezistență sporită la uzură și 

abraziune.
• Rezistent la cele mai 

agresiveproduse chimice.

• Îngălbenire redusă.
• Ușor de curățat și dezinfectat.

• Industria farmaceutică și chimică.
• Industria electronică.
• Industria alimentară.
• Spații expoziționale.
• Centre comerciale și clădiri 

rezidențiale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM HD

Sistem de mortar epoxidic cu pori închiși, cu efect estetic deosebit, pentru pardoseli industriale 
și comerciale; grosime de la 5,0 la 8,0 mm.

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ Mapecolor Paste (opțional)

+ Dynastone CT  

Mapecoat Universal

Substrat: beton

• Antipraf și impermeabilizant.
• Conținut ridicat de solide.
• Rezistență sporită la uzură și 

abraziune.
• Rezistent la majoritatea 

produselor chimice agresive.

• Îngălbenire redusă.
• Ușor de curățat și dezinfectat.

• Industria farmaceutică și chimică.
• Industria electronică.
• Industria alimentară.
• Spații expoziționale.
• Centre comerciale și clădiri 

rezidențiale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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MAPEFLOOR 
SYSTEM CPU/DP

Mapefloor CPU/TC
+ Mapecolor Paste

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton

Sistem multi-strat, antiderapant pe bază de poliuretan/ciment, cu rezistență mecanică și chimică 
ridicată, pentru pardoseli industriale; grosime de 3 până la 4 mm.
Respectă standardele aplicate în sectorul alimentar.

• Finisaj rugos, antiderapant.
• Rezistență excelentă la 

șocuri termice și substanțe 
chimice, cum ar fi acizi, soluții 
bazice, grăsime, soluții saline, 
hidrocarburi etc.

• Adecvat pentru pardoseli cu 
trafic greu, datorită rezistenței 
sale mecanice ridicate și a 
rezistenței la abraziune.

• Industria farmaceutică, chimică și 
alimentară.

• Fabrici de produse lactate, vin,  
bere și industria băuturilor,  
în general.

• Fabrici de prelucrarea zahărului  
și de îmbuteliere a apei minerale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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• Finisaj lis.
• Rezistență excelentă la 

șocuri termice și la substanțe 
chimice, cum ar fi acizi, soluții 
bazice, grăsime, soluții saline, 
hidrocarburi etc.

• Adecvat pentru pardoseli cu 
trafic greu, datorită rezistenței 
sale mecanice ridicate și a 
rezistenței la abraziune.

• Industria farmaceutică, chimică  
și alimentară.

• Fabrici de produse lactate, vin,  
bere și industria băuturilor,  
în general.

• Fabrici de prelucrarea zahărului  
și de îmbuteliere a apei minerale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE

Sistem autonivelant pe bază de poliuretan/ciment, cu rezistență mecanică și chimică ridicată, 
pentru pardoseli industriale; grosime de 3 până la 6 mm.
Respectă standardele aplicate în sectorul alimentar.

Mapefloor CPU/MF
+ Mapecolor CPU

Primer SN + Quartz 0,1-0,3 
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,7-1,2

Substrat: beton

MAPEFLOOR 
CPU/MF
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MAPEFLOOR 
CPU/HD

Sistem pe bază de poliuretan/ciment de înaltă rezistență, cu rezistență mecanică, chimică și 
rezistență la șocuri termice ridicată, pentru acoperiri antiderapante la pardoseli industriale; 
grosime de 6 până la 9 mm.
Respectă standardele aplicate în sectorul alimentar.

Mapefloor CPU/HD + Mapecolor CPU

Substrat: beton

• Finisaj foarte rugos, 
antiderapant.

• Rezistență foarte bună la 
șocuri termice și la substanțe 
chimice, cum ar fi acizi, soluții 
bazice, grăsime, soluții saline, 
hidrocarburi etc.

• Adecvat pentru pardoseli cu 
trafic greu, datorită rezistenței 
sale mecanice ridicate și a 
rezistenței la abraziune.

• Industria farmaceutică, chimică  
și alimentară.

• Fabrici de produse lactate, vin,  
bere și industria băuturilor,  
în general.

• Fabrici de prelucrarea zahărului  
și de îmbuteliere a apei minerale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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MAPEFLOOR 
CPU/RT

Sistem de mortar pe bază de poliuretan/ciment de înaltă rezistență, ușor de aplicat, cu rezistență 
mecanică, chimică și rezistență la șocuri termice ridicată, pentru acoperiri antiderapante la 
pardoseli industriale; grosime de 6 până la 9 mm.
Respectă standardele aplicate în sectorul alimentar.

Mapefloor CPU/RT + Mapecolor CPU

Substrat: beton

• Finisaj foarte rugos, antiderapant.
• Ușor de aplicat.
• Rezistență foarte bună la 

șocuri termice și la substanțe 
chimice, cum ar fi acizi, soluții 
bazice, grăsime, soluții saline, 
hidrocarburi etc.

• Adecvat pentru pardoseli cu 
trafic greu, datorită rezistenței 
sale mecanice ridicate și a 
rezistenței la abraziune.

• Industria farmaceutică, chimică  
și alimentară.

• Fabrici de produse lactate, vin,  
bere și industria băuturilor,  
în general.

• Fabrici de prelucrarea zahărului  
și de îmbuteliere a apei minerale.

AVANTAJEDOMENII DE UTILIZARE
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ULTRATOP
EFFECT NATURAL

• Aplicare deosebit de rapidă, 
pentru limitarea întreruperilor.

• Se usucă pentru a permite 
traficul pietonal în decurs de 
câteva ore de la aplicare.

• Rezistență bună la abraziune, 
fără necesitatea aplicării altor 
acoperiri suplimentare groase.

• Garantează suprafețe perfect 
plate.

• Proprietăți mecanice foarte 
bune și rezistență la abraziune: 
adecvat pentru acoperirea 
pardoselilor din zonele cu trafic 
mediu al vehiculelor cu roți.

DOMENII DE UTILIZARE

• Depozite industriale.
• Zone utilizate pentru trafic pietonal.
• Depozite cu un nivel mediu de 

vehicule cu roți utilizate pentru 
manipularea și transportul bunurilor.

• Pardoseli decorative finisate din 
sectorul clădirilor civile, cum ar fi 
magazine, spații expoziționale,  
birouri, centre comerciale etc.

AVANTAJE

Finisaje din gama Mapefloor Finish

Ultratop

Primer SN + Quartz 0,1-0,3 
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,7-1,2

Substrat: beton

Sistem pe bază de ciment, autonivelant, cu uscare ultrarapidă, pentru pardoseli rezistente la 
abraziune; grosime de la 5 până la 40 mm.
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ULTRATOP
EFFECT LUSTRUIT

Sistem pe bază de ciment, autonivelant, cu uscare ultrarapidă, pentru pardoseli rezistente la 
abraziune cu efect lustruit; grosime de la 10 până la 40mm.

Protecție împotriva petelor  
Mapecrete Stain Protection

Ultratop + Ultratop Stucco

Substrat: beton

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,7-1,2

• Aplicare rapidă.
• Poate fi lustruit pe uscat în 

decurs de câteva zile de la 
aplicare.

• Tehnica de șlefuire uscată 
permite utilizarea simultană a 
mai multor nuanțe de Ultratop.

• Rezistență bună la abraziune, 
fără necesitatea aplicării altor 
acoperiri suplimentare.

• Garantează suprafețe perfect 
plate, lise, care reflectă lumina..

DOMENII DE UTILIZARE

• Magazine.
• Muzee.
• Restaurante.
• Birouri, biserici, spații expoziționale, 

apartamente etc.
• Pardoseli cu finisaj aparent  

în centre comerciale.

AVANTAJE
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ULTRATOP
LOFT

Sistem pe bază de ciment cu efect uniformsau marmorat pentru realizarea straturilor de 
acoperire decorative la pardoseli și pereți; grosime de până la 2 mm

Finisaje din gama Mapefloor Finish

Ultratop Loft W

Primer LT

Ultratop Loft F

Substrat: beton

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

• Ușor de aplicat, cu uscare rapidă.
• Rezistență crescută la abraziune 

în zonele expuse traficului 
pietonal intens.

• Versatil. Poate fi aplicat și pe 
suprafețe verticale la instalarea 
pardoselilor noi sau restaurarea 
pardoselilor vechi.

• Libertate creativă maximă: gama 
variată de culori disponibile 
permite combinarea acestora 
pentru crearea unor straturi de 
acoperire unice, imposibil de 
replicat.

• Suprafețele tratate pot fi date în 
exploatare în cel mai scurt timp.

DOMENII DE UTILIZARE

• Baruri și magazine.
• Restaurante.
• Locuințe individuale.
• Centre de sănătate.
• Hoteluri, resorturi.
• Spații de expoziție.
• Muzee.
• Spații expoziționale.

AVANTAJE



SISTEME PENTRU PARDOSELI DIN CIMENT ȘI RĂȘINĂ  |  MAPEI

21

Sistem multistrat, fără rosturi, pe bază de poliuretan, cu capacitate dinamică mare de preluare a 
fisurilor, pentru suprafețe pietonale și zone cu acces auto expus la condiții de trafic intens, precum 
și pentru suprafețe exterioare. Sistemul respectă Ghidul comisiei germane privind betonul armat 
OS 11a și sistemele de protecție a suprafețelor de beton, în conformitate cu EN 1504-2; grosime 
cuprinsă între 5 și 5,5 mm

MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM HE

Mapefloor Finish 451

Substrat: beton

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Mapefloor PU 400 LV + Quartz 0,1-0,3

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3  

+ Strat suport presărat cu Quartz  
0,3-0,7 sau 0,7-1,2

• Capacitate ridicată de preluarea 
fisurilor până la -20°C.

• Efect de impermeabilizare.
• Rezistență bună la solicitări 

mecanice.

• Finisaj antiderapant.
• Caracterizat printr-o rezistență 

crescută la uzură și abraziune 
provocată de trecerea constantă 
a vehiculelor în mișcare.

DOMENII DE UTILIZARE

• Suprafețele parcărilor acoperite.
• Parcări multietajate.
• Poduri.
• Alei.
• Acoperișuri plate cu acces auto.
• Curți ale blocurilor de apartamente 

pentru accesul auto la garaje.

AVANTAJE
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ID

Sistem multistrat fără rosturi, pe bază de poliuretan, cu capacitate dinamică bună de preluare a 
fisurilor, pentru suprafețe pietonale și zone cu acces auto, expus la condiții de trafic interior intens. 
Sistemul respectă Ghidul Comisiei Germane privind betonul armat OS 13 și sistemele de protecție a 
suprafețelor de beton, în conformitate cu EN 1504-2. Grosime totală cuprinsă între 2 și 2,5 mm.

Mapefloor Finish 415

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3  

+ Strat suport presărat cu  
Quartz 0,3-0,7 sau 0,7-1,2

Substrat: beton

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

• Capacitate ridicată de preluare a 
fisurilor până la -10°C.

• Efect de impermeabilizare cu 
finisaj antiderapant.

• Versatil: poate fi utilizat pentru 
marcarea zonelor în funcție de 
destinația acestora, cum ar fi 
zone de parcare, alei de tranzit, 
zone pietonale și marcaje rutiere.

• Caracterizat printr-o rezistență 
crescută la uzură și abraziune 
provocată de trecerea constantă 
a vehiculelor în mișcare, 
rezistență excelentă la solicitări 
mecanice și substanțe chimice 
agresive.

DOMENII DE UTILIZARE

• Suprafețele parcărilor acoperite.
• Parcări multietajate.
• Poduri.
• Alei.
• Parcări multietajate (cu etaje 

intermediare) expuse traficului  
intens, alei în garaje interioare  
și spații de parcare.

AVANTAJE
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ME

Sistem multi-strat, fără rosturi, pe bază de poliuretan, cu capacitate dinamică mare de preluare a 
fisurilor, pentru suprafețe pietonale și zone cu acces auto expus la condiții de trafic intens, precum 
și pentru suprafețe exterioare. Sistemul respectă Ghidul comisiei germane privind betonul armat 
OS 11b și sistemele de protecție a suprafețelor de beton, în conformitate cu EN 1504-2; grosime 
cuprinsă între 2,5 și 3 mm.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 400 LV + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu  

Quartz 0,3-0,7 sau 0,7-1,2

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton

• Capacitate ridicată de preluare a 
fisurilor până la -20°C.

• Efect de impermeabilizare cu 
finisaj antiderapant.

• Versatil: poate fi utilizat pentru 
marcarea zonelor în funcție de 
destinația acestora, cum ar fi 
zone de parcare, alei de tranzit, 
zone pietonale și marcaje rutiere.

• Caracterizat printr-o rezistență 
crescută la uzură și abraziune 
provocată de trecerea constantă 
a vehiculelor în mișcare, 
rezistență excelentă la solicitări 
mecanice, raze UV și substanțe 
chimice agresive.

DOMENII DE UTILIZARE

• Suprafețele parcărilor acoperite.
• Parcări multietajate.
• Poduri.
• Alei.
• Parcări multietajate (cu etaje 

intermediare) expuse traficului  
intens, alei în garaje interioare  
și spații de parcare.

AVANTAJE
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RHT

Sistem epoxidic multistrat, fără rosturi, pentru zone pietonale și suprafețe cu acces auto expuse 
traficului intens. Sistemul respectă Ghidul comisiei germane privind betonul armat OS 8 și 
sistemele de protecție a suprafețelor de beton, în conformitate cu EN 1504-2; grosime cuprinsă 
între 3 și 3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3 

+ Strat suport presărat cu  
Quartz 0,3-0,7 sau 0,7-1,2

Primer SN + Quartz 0,1-0,3  
+ Strat suport presărat cu Quartz 0,3-0,7

Substrat: beton

• Finisaj antiderapant.
• Asigură un finisaj impermeabil și 

este ușor de întreținut.
• Versatil: poate fi utilizat pentru 

marcarea zonelor în funcție de 
destinația acestora, cum ar fi 
zone de parcare, alei de tranzit, 
zone pietonale și marcaje rutiere.

• Caracterizat printr-o rezistență 
crescută la uzură și abraziune 
provocată de trecerea constantă 
a vehiculelor cu roți aflate în 
mișcare, rezistență excelentă la 
solicitări mecanice și substanțe 
chimice agresive.

DOMENII DE UTILIZARE

• Suprafețele garajelor acoperite, 
parcări multietajate, garaje etc.

• Parcări interioare, inclusiv  
subterane, expuse traficului intens, 
alei în garaje interioare și spații  
de parcare.

AVANTAJE
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RLT

Sistem epoxidic multi-strat, fără rosturi, pentru suprafețe pietonale și zone cu acces auto expuse 
traficului ușor. Sistemul respectă Ghidul comisiei germane privind betonul armat OS 8 și sistemele 
de protecție a suprafețelor de beton, în conformitate cu EN 1504-2; grosime cuprinsă între 0,8 și  
1,2 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3

Primer SN + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,1-0,3 

+ Strat suport presărat cu  
Quartz 0,3-0,7 sau 0,7-1,2

Substrat: beton

• Finisaj antiderapant.
• Rezistent la majoritatea 

substanțelor chimice.
• Versatil: poate fi utilizat pentru 

marcarea zonelor în funcție de 
destinația acestora, cum ar fi 
zone de parcare, alei de tranzit, 
zone pietonale și marcaje rutiere.

• Caracterizat printr-o rezistență 
crescută la uzură și abraziune 
provocată de trecerea constantă 
a vehiculelor în mișcare și 
rezistență excelentă la solicitări 
mecanice.

DOMENII DE UTILIZARE

• Suprafețele garajelor acoperite, 
parcări multietajate, garaje etc.

• Parcări interioare, inclusiv  
subterane, alei în garaje interioare  
și spații de parcare.

AVANTAJE
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