Farebné Škáry
SERENE

TRADITIONAL

N AT U R A L

ROMANCE

GLAMOUR

NOVÉ ODTIENE FARIEB
ŠKÁROVACÍCH MÁLT

SERENE

999 | Trasparentná
799 | Biela
100 | Biela
710 | Ľadovo biela
700 | Transparentná
103 | Mesačná biela
110 | Manhattan
111 | Strieborno šedá
170 | Blankytná modrá

new
137 | Karibský piesok
290 | Krémová
131 | Vanilková
182 | Turmalín

TRADITIONAL

112 | Stredne šedá
282 | Bardiglio šedá
720 | Perlovo šedá
728 | Tmavá šedá
113 | Cementovo šedá

new
115 | Riečna šedá
new
116 | Zeleno šedá
174 | Tornádo

new
119 | Londýnska šeď
114 | Antracitová

N AT U R A L

729 | Sahara
133 | Piesková
134 | Hodvábna
135 | Zlatý prach

new
152 | Tmavo hnedá
142 | Hnedá
147 | Cappuccino
136 | Bahenná
143 | Terracotta

ROMANCE

130 | Jazmínová
132 | Béžová

new
138 | Mandľová
new
139 | Púdrová
141 | Karamelová
162 | Fialová

GLAMOUR

171 | Tyrkysová
172 | Nebeská modrá
150 | Žltá
145 | Terra di Siena
144 | Čokoládová
149 | Vulkanický prach
120 | Čierna
183 | Limetkovo zelená
173 | Oceán
283 | Morská modrá
151 | Horčicovo žltá
146 | Tmavohnedá
165 | Čerešňa

Uvedené farby považujte len za informatívne, mierne odchýlky v porovnaní so skutočnosťou
môžu byť spôsobené nedostatočnou kvalitou tlače. Skutočné farebné odtiene škárovacích mált je
možné vidieť v oficiálnom vzorkovníku Mapei. Rovnako zmenu farby škáry spôsobuje povrch
(miesto, kde sú použité) a svetlosť okolitého prostredia.

Ultracolor Plus
Škárovacia malta, modifikovaná polymérmi, s rýchlym tuhnutím a vysychaním, bez tvorby
výkvetov, na výplň škár šírky 2-20 mm, hydrofóbna vďaka systému DropEffect®
a s protiplesňovou technológiou Bioblock® (dostupná v 34 farbách)..

Keracolor SF
Veľmi jemná, biela, cementová, škárovacia malta na výplň škár do šírky 4 mm.

Keracolor FF
Špeciálna, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta, vodoodpudivá
s technológiou DropEffect® na výplň škár do 6 mm (dostupná v 14 farbách).

Keracolor GG
Špeciálna, cementová, polymérmi modifikovaná, škárovacia malta, vodoodpudivá
s technológiou DropEffect® na výplň škár šírky 4-15 mm (dostupná v 14 farbách).

Keracolor PPN
Puzolánová, rýchlotvrnúca malta s vysokými mechanickými pevnosťami a veľmi nízkou
nasiakavosťou, na škárovanie dláždených plôch so šírkou škáry od 5 do 30 mm vystavených
vysokému zaťaženiu a intenzívnej premávke.

Kerapoxy
Dvojzložková, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia malta pre šírku škáry od 3 mm.
Kerapoxy sa používa na škárovanie keramických obkladových prvkov, kameňa na
podlahách a stenách, v interiéri aj exteriéri. Vhodná do prostredí vystavených vysokému
dopravnému zaťaženiu a na miestach, kde sa vyžaduje dokonalá hygiena a vysoká chemická
odolnosť (dostupná v 20 farbách)

Kerapoxy Design
Dvojzložková, dekoratívna, priehľadná, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia malta ideálna
na sklenené mozaiky, keramické obkladové prvky a kameň. Poskytuje vysokohodnotný
estetický vzhľad, obzvlášť v spojení s trblietkami Mapeglitter (dostupné v 32 farbách) r
esp. Mapeglitter Ligt Gold a Silver.

Kerapoxy CQ
Dvojzložková, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia malta na škárovanie keramických
obkladových prvkov a mozaiky. Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou a čistením
(dostupná v 19 farbách).
Výrobok je podľa normy ISO 22196:2007 certifikovaný inštitútom Universita di Modena (Taliansko) ako škárovacia
malta s odolnosťou proti tvorbe a rozmnožovaniu mikroorganizmov.

Kerapoxy IEG
Dvojzložková, epoxidová, škárovacia malta s veľmi vysokou odolnosťou pre šírku škáry
od 3 mm (dostupná v 2 farbách).

Kerapoxy P
Dvojzložková, cementovo šedá, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia malta pre šírku škáry
od 3 mm. Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou a čistením.

Flexcolor
Polymerická pasta pripravená na priame použitie, hydrofóbna s technológiou DropEffect®
a protiplesňovou technológiou Bioblock®. Vhodná na škárovanie keramických obkladových
prvkov a pre šírku škáry 2-10 mm (dostupná v 3 farbách).

Fix & Grout Brick
Špeciálna pasta, pripravená na priame použitie, s protiplesňovou technológiou Bioblock®
na lepenie lícových tehál, ľahčených cementových prvkov a dekoratívnych konglomerátov
na báze syntetickej živice, v interiéri aj exteriéri (dostupná v 3 farbách).

Mapesil AC
Silikónový, acetátový, tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel, s protiplesňovou technológiou
Bioblock®, na výplň dilatačných škár s pohybom ± 20% ich pôvodného rozmeru.
Po vytvrdnutí zabezpečuje dokonalé vytvorenie pružného tesnenia medzi rôznymi prvkami
používanými v stavebnom, strojárenskom, lodnom, automobilovom priemysle atď.
(dostupný v 34 farbách + transparentný).

Mapesil LM
Neutrálny, silikónový, tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel, s protiplesňovou technológiou
Bioblock®, na výplň dilatačných škár v obkladových prvkoch z keramiky a prírodného kameňa
(dostupný v 9 farbách + transparentný).

NOVÉ ODTIENE FARIEB
ŠKÁROVACÍCH MÁLT

VYTVOR si svoju NÁLADU
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Keracolor FF
Keracolor GG
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Kerapoxy Design
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Fix & Grout Brick

Mapei Farebné
Škáry

Prispôsobte si váš priestor s novými
farebnými odtieňmi škárovacích mált Mapei

100
799
103
710
700
111
110
112
282
720
728
113
115 new
116 new
174
119 new
114
120
137 new
130
290
131
138 new
729
132
133
134
139 new
141
135
152 new
142
147
136
144
146
149
145
143
172
170
162
171
173
283
182
183
150
151
165
999

LIGHT GOLD*
SILVER*
Všetky farebné odtiene Kerapoxy Design môžu byť zmiešané s MapeGlitter Light
Gold alebo Silver v rôznych pomeroch.

Všetky škárovacie malty Mapei na obkladové prvky z keramiky a prírodného
kameňa spĺňajú požiadavky STN 13 888.
Farby považujte len za informatívne, mierne odchýlky v porovnaní so skutočnosťou
môžu byť spôsobené nedostatočnou kvalitou tlače.
Používajte oficiálny vzorkovník farieb škárovacích mált Mapei.

