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Obnova bytového 
    domu je príležitosť

Úvod

Panelová bytová výstavba je jedným z nepre-
hliadnuteľných fenoménov 20. storočia. V sú-
časnosti sa na ňu síce nazerá skôr kriticky  
z dôvodu známych technických nedostatkov. 
Pravdou však je, že od 50. rokov minulého sto-
ročia pomohla zlepšiť bytovú otázku mnohých 
občanov v bývalom Československu.
Výstavba panelových domov sa vyznačovala 
nekvalitou najmä v rokoch 1971 až 1989. 
Tlak na skracovanie termínov, zjednodušova-
nie konštrukčných detailov, nízka kvalita pa-
nelov, či technologická nedisciplinovanosť po-
čas výstavby spolu s absentujúcou údržbou 

viedli k vzniku technických defektov, ktoré si 
dnes žiadajú nevyhnutné opravy. Zlý technic-
ký stav týchto objektov sa dlhodobo opomí-
nal. Pozornosť sa venovala zväčša len vnútor-
ným častiam panelových domov, konkrétne 
servisným prehliadkam výťahov, kontrole elek-
troinštalácií alebo výmene plynových zariade-
ní. Vonkajšia konštrukcia panelových domov, 
s výnimkou pravidelného utesňovania škár  
v panelových prvkoch s použitím gitu, sa zane-
dbávala. Všetky tieto faktory sa podpisujú pod 
životnosť panelových domov, ktorá môže byť  
v mnohých prípadoch ohrozená.
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Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

   Dlhšia životnosť  
a kvalitnejší život

Riešenia Mapei  
pre obnovu bytových domov

Panelové bytové domy budú v našich zemepis-
ných šírkach aj naďalej nenahraditeľnou formou 
bývania. Preto si vyžadujú obnovu, ktorá za-
bezpečí ich dlhodobú udržateľnosť a prispôsobí 
kvalitu bývania súčasným požiadavkám.
Investície do obnovy bytového domu najčas-
tejšie smerujú do zvýšenia únosnosti stavebnej 
konštrukcie, obnovy strešnej konštrukcie, za-
teplenia, sanácie balkónov, lodžií a suterénnych 
priestorov, výmeny okien a dverí, dodatočného 
zaizolovania vonkajších základov, opráv spoloč-
ných priestorov (vchody do domov, schodiská, 
popraskané steny, nátery vnútorných stien a 
pod.), výmen inštalačných rozvodov atď. 

Dôležité však je, aby sa k odstraňovaniu systé-
mových technických porúch, obnove a údržbe 
panelového domu vždy pristupovalo ako k jed-
nému funkčnému celku. V tomto smere ponúka 
Mapei, ako výrobca kvalitnej stavebnej chémie, 
mnohé systémové riešenia, ktoré môžu byť 
efektívne použité pri opravách všetkých byto-
vých  domov. 
Cieľom tejto technickej dokumentácie je pred-
staviť systémové riešenia MAPEI, vďaka ktorým 
budú vynaložené investície skutočne dobre vy-
užité a aby si nájomníci mohli užiť vyšší komfort 
bývania.

Mapei, medzinárodný výrobca kvalitnej staveb-
nej chémie, dlhodobo stavia svoj úspech na 
troch pilieroch: partnerstvo, inovácia a špecia-
lizácia. Spoločnosť vďaka tejto filozofii ponúka 
investorom i realizačným spoločnostiam nielen 
jedinečné systémové riešenia, ale aj kvalitný ser-
vis a individuálny prístup. 
Spoločnosť kladie dôraz na výskum a vývoj no-
vých výrobkov a inovatívnych technologických 
postupov. Na tento účel slúži 18 centier výsku-
mu po celom svete, ktoré poskytujú technickú 
podporu pri riešení akýchkoľvek problémov i 
tých najkomplikovanejších požiadaviek klientov. 
Široký sortiment výrobkov Mapei sa spoľahlivo 
uplatní aj pri významnej či čiastočnej obnove 
bytových domov. Mapei prináša realizátorom 

istotu systémových riešení, pomocou ktorých 
možno dokonalo zvládnuť aj tie najnáročnejšie 
detaily na stavbe.

Výrobky i systémové riešenia MAPEI pre opravy 
bytových domov prinášajú široké možnosti vyu-
žitia. Ich prednosti oceňujú realizátori i investori  
v nasledujúcich oblastiach:
• vonkajší zatepľovací systém,
• sanácia balkónov a lodžií,
• opravy spoločných priestorov,
• odstránenie plesní a rias z vonkajších fasád 
   budov,
• izolácia pivničných priestorov,
• opravy plochej strešnej konštrukcie.

Základom pre bezproblémové fungovanie obnoveného bytového domu a predĺženie jeho životnosti 
je výber spoľahlivej realizačnej firmy, ktorá pracuje so systémovými riešeniami a kvalitnými materiálmi.  
V neposlednom rade treba dodržiavať dôslednosť pri realizácii a riešení detailov.
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Vonkajší zatepľovací systém MAPEI

Zateplenie obvodového plášťa významne zlep-
šuje fyzický stav budovy a napomáha odstrániť 
nedostatky vyplývajúce zo zanedbania údržby. 
Zároveň pomáha znížiť potrebu energie na vy-
kurovanie a vytvoriť podmienky tepelnej poho-
dy, čo má priamy vplyv na zvýšenie komfortu 
bývania v bytovom dome.
Na zateplenie bytových domov sa najčastej-
šie používa vonkajší kontaktný tepelnoizolač-
ný systém (ETICS) s tepelnoizolačnou vrstvou  
z expandovaného polystyrénu alebo na báze 
minerálnej vlny. 
Mapei ponúka ucelený vonkajší tepelnoizo-
lačný systém pre zateplenie obvodových stien 

objektu s použitím tepelnoizolačných panelov  
z oboch týchto materiálov: Mapetherm P a 
Mapetherm M.
Podľa Európskeho technického osvedčenia 
(ETA) ide o lepený systém s dodatočným me-
chanickým kotvením. Vzájomná súdržnosť 
izolačných panelov a podkladu je preto závis-
lá od vrstvy lepidla. Mechanické prvky (profily 
a rozperné kotvy) dodávajú systému stabilitu 
v priebehu procesu tvrdnutia lepidla a zaisťujú 
dočasné spojenie pre prípad oddelenia sa od 
podkladu, a tým zamedzujú nebezpečenstvu 
odpadnutia izolačných dosiek zo stien.

1

2

3

4
5

4
6

7

  1  vyrovnanie podkladovej vrstvy  
NIVOPLAN + PLANICRETE

  2  cementové lepidlo  
MAPETHERM AR2

  3  tepelnoizolačný panel z EPS

  4  výstužná vrstva  
MAPETHERM AR2 

  5  sklotextilná mriežka

  6  penetračný náter, napr.  
SILANCOLOR BASE COAT

  7  finálna povrchová úprava napr.  
SILANCOLOR TONACHINO 

1
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Systém Mapetherm sa skladá z: cementové-
ho lepidla Mapetherm AR2, tepelnoizolačného 
panelu z EPS alebo z minerálnej vlny, sklotex-
tilnej mriežky odolnej proti alkalickým vplyvom 
(145 g/m²), výstužnej vrstvy Mapetherm AR2, 
penetračného náteru a finálnej povrchovej úpra-
vy (hladené, resp. ryhované omietky z výrob-
kovej skupiny Silancolor, Silexcolor, resp.  
Quarzolite). 
Súčasťou systému sú aj doplnkové materiály, t.j. 
hliníkové profily, rozperné kotvy pre upevnenie 
tepelnoizolačných dosiek, hmoždinky pre upev-
nenie doplnkových profilov a pod. 
Technické a ekonomické výhody zatepľovacie-
ho systému Mapetherm
• Zvýšenie statickej únosnosti
• Zlepšenie tepelnej pohody
• Zlepšenie akustickej ochrany
• Zvýšenie požiarnej ochrany
• Zvýšenie ochrany proti poveternostným vplyvom
• Zvýšená vodoodolnosť

Skladba systému Mapetherm

Mapetherm AR2

• Zníženie kondenzácie na povrchu vnútorných 
   stien (zabraňuje vzniku plesní)
• Architektonický prínos
• Energetická úspora nákladov minimálne o 30%
• Predĺženie životnosti stavby

Zatepľovací systém Mapei ponúka všetkým zá-
ujemcom väčšiu voľnosť pri výbere výrobcov 
komponentov použitých v systéme, akými sú 
napr. tepelnoizolačné dosky, rozperné kotvy 
alebo sklotextilné mriežky. Realizátor či investor 
si tieto komponenty môžu vybrať na základe 
svojich vlastných a najlepších skúseností. 
V návode na vypracovanie Európskeho tech-
nického posúdenia (ETAG 004:2013) nie sú  
z tohto dôvodu definovaní žiadni konkrétni vý-
robcovia uvedených komponentov. V systéme 
Mapetherm P, resp. M možno použiť kompo-
nent od ktoréhokoľvek výrobcu, za predpokla-
du, že spĺňajú požadované parametre uvedené 
v prílohách ETA.

Vo všeobecnosti, najdôležitejšou súčasťou za-
tepľovacieho systému musí byť lepidlo. Zatep-
ľovacie systémy sú permanentne vystavované 
pôsobeniu vonkajších vplyvov (t.j. deformácie 
vplyvom teplotných zmien, zaťaženie vlastnou 
hmotnosťou tepelnoizolačných panelov, zaťa-
ženie vetrom a pod.), v dôsledku ktorých vzni-
kajú obrovské napätia. Cementová lepiaca mal-
ta Mapetherm AR2 sa vyznačuje vysokými 
fyzikálno-mechanickými  parametrami, vďaka 
ktorým je schopná dlhodobo odolávať  vplyvu 
napätí a súčasne zabezpečuje dokonalú, dl-
hodobú prídržnosť tepelnoizolačného panelu  
k podkladu. Ďalšou výhodou Mapetherm AR2 

Jednozložková tixotrópna cementová malta na lepenie 
tepelnoizolačných panelov a vyhotovenie výstužnej vrstvy.

je jeho univerzálnosť. Na lepenie panelov i na 
vyhotovenie výstužnej vrstvy možno použiť je-
diný výrobok. Ľahká spracovateľnosť cemen-
tovej malty napomáha realizátorom dosahovať 
vyššiu dennú produktivitu, čo sa prejaví rýchlym 
postupom stavebných prác. Malta vykazuje do-
konalú prídržnosť k tepelnoizolačným panelom  
z expandovaného alebo extrudovaného polysty-
rénu, rovnako aj k panelom na báze minerálnej 
vlny. Vysoká prídržnosť je dosiahnutá aj pri vy-
hotovení výstužnej vrstvy vo dvoch pracovných 
krokoch. Nespornou výhodou, ktorú ocení kaž-
dý realizátor či investor je, že malta vytvrdzuje 
bez tvorby zmrašťovacích trhlín.

Lepenie panelov a výstužná vrstva1.1



Mapetherm AR2 
Jednozložková cementová malta na lepenie a stierkovanie  
povrchu tepelnoizolačných panelov pri zatepľovaní stien budov.

• Súčasť kontaktného zatepľovacieho  systému.
• Jednoduchá spracovateľnosť.
• Možnosť použitia na EPS i MV
• Spracovateľnosť zmesi 3 hodiny.
• Technologická prestávka pred nanesením  

finálnej omietky len 7 dní.

Produkt info

/mapeisk  /mapeispa
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Penetračné nátery 

Farebné penetračné (základné) nátery sa vyho-
tovujú vždy pred aplikáciou finálnych povrcho-
vých úprav. Prispievajú k zjednoteniu nasiaka-
vosti povrchu a zlepšeniu prídržnosti následne 
nanášaných vrstiev. 
Pri použití pestrých, žiarivých farieb možno za-
bezpečiť vynikajúci finálny vzhľad a dokonalú 
kryciu schopnosť vďaka náteru, ktorý sa apliku-
je vo farbe podobnej finálnej povrchovej úprave. 
Použitie penetračného náteru je nevyhnutné, ak 
sa uvažuje s použitím omietky so štruktúrova-
ným efektom. Penetračný náter zabezpečí do-

konalé prekrytie a zamedzí presvitaniu podkla-
dovej vrstvy. 
Penetračné nátery Mapei sú dostupné v širokej 
palete farebných odtieňov. Rovnako ako finálne 
povrchové úpravy ich možno dodať vo farbách 
systému automatického farbenia ColorMap®.

Výhodou penetračných náterov MAPEI je obsah 
plniva v zmesi, vďaka ktorému možno vyhoto-
viť mierne zdrsnený povrch, a tým zabezpečiť 
dokonalú prídržnosť s konečnou farebnou povr-
chovou úpravou.

Štruktúra Silancolor Base Coat  
po vyschnutí

Aplikácia Silancolor Base Coat  

Penetračné (základné)  
nátery Mapei pred zhotovením  
finálnej povrchovej úpravy

Quarzolite  
Base Coat  
Farebný zjednocujúci pe-
netračný náter na báze akrylá-
tových živíc vo vodnej disperzii 
s vysokou krycou schopnos-
ťou. Dodáva sa v širokej palete 
farieb dostupných v systéme 
automatického farbenia Co-
lormap®.

Silancolor  
Base Coat   
Farebný zjednocujúci pe-
netračný náter na báze si-
likónových živíc vo vodnej 
disperzii s vysokou krycou 
schopnosťou. Dodáva sa v ši-
rokej palete farieb dostupných 
v systéme automatického far-
benia Colormap®.

Silexcolor  
Base Coat   
Farebný zjednocujúci pe-
netračný náter na báze mo-
difikovaného kremičitanu dra-
selného vo vodnej disperzii  
s vysokou krycou schopnos-
ťou. Dodáva sa v širokej pa-
lete farieb dostupných v sys-
téme automatického farbenia  
Colormap®.

1.2
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Finálne povrchové úpravy

Jedinečný vzhľad opravovaného bytového 
domu možno dosiahnuť pomocou vhodne na-
vrhnutej a zrealizovanej finálnej povrchovej úpra-
vy. Správna kombinácia farebných odtieňov 
významne zvyšuje estetickú hodnotu budovy. 
Ďalšou významnou funkciou povrchových úprav 
je poskytnutie ochrannej vrstvy obvodovému 
plášťu. Správne navrhnutá fasádna omietka 
musí byť dlhodobo schopná odolávať agresív-
nym vplyvom okolitého prostredia. Na výber 
správnej finálnej povrchovej úpravy má okrem 
iného vplyv aj nadmorská výška, zvýšený výskyt 
zrážok počas roka, zvýšená hladina smogu a 
nečistôt v ovzduší, ako aj priamy a celodenný 

účinok slnečného žiarenia. Všetky tieto faktory 
môžu ovplyvniť životnosť omietky.
V sortimente povrchových úprav MAPEI sú na 
výber akrylové, silikónové a silikátové omietky. 
Celkovú štruktúru zrealizovanej tenkovrstvovej 
omietky vždy určuje veľkosť zrna obsiahnutého 
v zmesi. 
Hladené omietky Tonachino sa dodávajú  
v hrúbkach 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm a 2 mm. 
Omietky v ryhovanej štruktúre Graffiato možno 
dodať v zrnitosti 1,2, resp. 1,8 mm. 
Finálne povrchové úpravy MAPEI sa ponúkajú  
v širokej palete farieb dostupnej v systéme auto-
matického farbenia Colormap®.

Tonachino 0.7 mm Tonachino 1.5 mm

Graffiato 1.8 mm

Tonachino 2.0 mm

Graffiato 1.2 mm

Tonachino 1.2 mm

Zrnitosti finálnych povrchových úprav MAPEI

1.3
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Druhy finálnych povrchových  
úprav MAPEI v systéme Mapetherm

Quarzolite Tonachino & Quarzolite Graffiato 
• VYSOKÁ OCHRANA
• VYNIKAJÚCA SCHOPNOSŤ VYPLNENIA POVRCHOVÝCH PÓROV

Pastovitá omietková zmes na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, triedeného plniva a 
pigmentov odolných proti UV žiareniu určená na aplikáciu na povrchy v interiéri a exteriéri.

Silancolor Tonachino & Silancolor Graffiato
• VYSOKÁ OCHRANA
• VYNIKAJÚCA SCHOPNOSŤ VYPLNENIA POVRCHOVÝCH PÓROV

Pastovitá omietková zmes na báze silikónových živíc vo vodnej disperzii.
Omietka spája výhody tradičných materiálov na minerálnej báze (vysoká priepustnosť vodných pár ako 
Silexcolor Tonachino) a syntetických materiálov (stálofarebnosť, dobrá prídržnosť k starým povrchom 
ošetrených náterom, ktoré sú dobre prikotvené a široká farebná škála). Vďaka svojej špeciálnej 
receptúre zabezpečuje dobrú priepustnosť vodných pár z podkladu a tiež značnú vodoodolnosť. 

Silexcolor Tonachino & Silexcolor Graffiato 
• VODOODOLNOSŤ A PAROPRIEPUSTNOSŤ
• VYNIKAJÚCA SCHOPNOSŤ VYPLNENIA POVRCHOVÝCH PÓROV

Minerálna pastovitá omietková zmes na báze modifikovaného kremičitanu draselného (silikátová), 
triedeného plniva a pigmentov odolných proti UV žiareniu určená na aplikáciu na povrchy v interiéri 
a exteriéri.
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Mapetherm Flex RP 
Predmiešaná pružná vyrovnávacia malta 
bez obsahu cementu. Vyrobená je na 
báze akrylovej živice vo vodnej disperzii, 
triedeného plniva, mikrosférického skla a 
polypropylénových vlákien.
Pripravená na priame použitie. Vyznačuje sa 
extrémne vysokou pružnosťou a odolnosťou 
proti agresívnym plesniam a riasam.

Soklové časti zatepľovacieho systému

Soklové časti v zatepľovacom systéme sú z dl-
hodobého hľadiska najviac vystavené mecha-
nickému zaťaženiu (nárazy, kopance a pod.). Na 

rozdiel od tradičných zatepľovacích systémov 
sa v týchto častiach predpokladá návrh systé-
mu s použitím výrobku Mapetherm Flex RP.

1

2

3

4

5

6

  1  podkladová vrstva (napr. tehlové murivo,  
liaty betón, póbetón a pod.) 

  2  penetračný náter  
MALECH

  3  výstužná 1. vrstva  
MAPETHERM FLEX RP 1,5 mm 

  4  sklotextilná mriežka  
MAPETHERM NET

  5  výstužná 2. vrstva  
MAPETHERM FLEX RP 1,5 mm

  6  finálna povrchová úprava  
ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS 1,2 mm

1.4
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Mapetherm Flex RP sa vďaka použitiu inova-
tívnej špeciálnej živice vyznačuje vysokou elas-
tickou štruktúrou a odolnosťou proti nárazom. 
Je ideálny i na opravy poškodených zatepľova-
cích systémov a/alebo popraskaných omietok, 
na vyhotovenie výstužných vrstiev na tepelno-
izolačných paneloch a v zatepľovacích systé-
moch. Vyznačuje sa dokonalou prídržnosťou 
k tepelnoizolačným panelom, starým i novým 
omietkam, organickým a cementovým vyrovná-
vacím maltám a náterom, vrátane tých, ktoré sú 
poškodené, za predpokladu, že sú pevné, dob-
re prikotvené k podkladu a bez známok vzlína-
júcej vlhkosti.
Mapetherm Flex RP sa dodáva vo dvoch zr-
nitostiach 0,5, resp. 1,5 mm. Výrobok sa jedno-
ducho aplikuje a vďaka svojim vlastnostiam má 

široké možnosti použitia ako napr.:

• výstužná vrstva tepelnoizolačných panelov 
   (1,5 mm),
• výstužná vrstva fasádnych stien (1,5 mm),
• opravy poškodených tepelnoizolačných 
   systémov (1,5 mm),
• vyrovnávacia vrstva stien v interiéri (0,5 mm).

Konečná povrchová úprava sa navrhuje v závis-
losti od účelu použitia. V exteriéri sa pre dosiah-
nutie maximálnych elastických vlastností odpo-
rúča použiť Elastocolor Tonachino SF. 
Vo vnútorných priestoroch sa na dosiahnutie 
požadovaného farebného odtieňu odporúča 
použiť vhodnú náterovú farbu, napr. Colorite 
Matt alebo Dursilite. 

Naneste prvú vrstvu   
Mapetherm Flex RP

Zapracujte sieťovinu  
zo sklených vlákien  
Mapetherm Net 

Aplikácia  
Mapetherm Flex RP 
v druhej vrstve  
s použitím hladidla

Aplikácia  
Mapetherm Flex RP
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Sanácia balkónov a lodžií

Sanačné práce na balkónoch a lodžiách sú bež-
nou súčasťou obnovy bytového domu. Poško-
denia sú často súčasne viditeľné na ich vrchnej 
i spodnej časti. Vznikli dlhoročným pôsobením 
vonkajších atmosférických vplyvov (CO₂, NO₂, 
pôsobenie síranov a pod.). Voda zatekajúca 
do nedostatočne krytých častí železobetóno-
vej konštrukcie balkóna pôsobí na konštrukciu 
degradačne a je hlavnou príčinou korodovania 
oceľovej výstuže. Vplyvom mrazu v zimnom ob-
dobí môže súčasne prichádzať k postupnému 
oddeľovaniu betónových častí až po oceľovú 
výstuž.
Voda a vlhkosť majú nepriaznivý vplyv aj na 
vrchnú časť balkóna s inštalovanou keramickou 
dlažbou. Ak sa voda alebo vlhkosť dostanú do 
podkladových vrstiev prostredníctvom drob-
ných trhlín, ktoré vznikli, napríklad v škárach, pri 
pôsobení mínusových teplôt v zimnom období 
to bude mať za následok oddeľovanie keramic-
kej dlažby od podkladu. 
Na kvalitu železobetónovej konštrukcie balkóna 
nepriaznivo pôsobia aj fyzikálne a mechanické 
vplyvy. Balkón je počas svojej životnosti vysta-
vený rôznym deformáciám (tepelná, dynamická, 
zmrašťovanie atď.). Tie pôsobia nielen na sa-

motnú konštrukciu, ale aj na ďalšie materiály, 
ktoré sú súčasťou systémovej skladby, akými 
sú, napr. potery, dlažba a pod. Niektoré defor-
mácie sa prejavia okamžite, iné sa objavia až 
postupom času. Z vyššie uvedených dôvodov 
je preto nevyhnutné zhotovovať na balkónoch 
a terasách konštrukčné škáry, kontrolné (zmra-
šťovacie) škáry a medziľahlé dilatačné (deliace) 
škáry. 
Typickou chybou pri realizácii balkónov v pôvod-
nej výstavbe panelových domoch bola aplikácia 
hydroizolácie v podobe bitúmenovej lepenky 
medzi poter a železobetónovú konštrukciu a 
nedostatočne zvládnutý detail medzi horizontál-
nou časťou balkóna fasády. 
Dnes odborníci odporúčajú lepiť dlažbu priamo 
na hydroizolačnú vrstvu. Ide o zásadný rozdiel v 
porovnaní s pôvodnými zastaranými riešeniami. 
Tento spôsob však zaručuje priamu ochranu ce-
mentového poteru, zamedzenie tvorby výkvetov 
na škárach, poréznych dlažbách a ochranu pred 
poškodeniami vplyvom zmrazovacích cyklov.
MAPEI ponúka na opravu balkónov a lodžií vý-
robky a ucelené systémy, pomocou ktorých 
možno vyriešiť problémy súvisiace so spodnou i 
vrchnou časťou balkónovej konštrukcie.

5

2

1

43

  1  podkladový betón

  2  antikorózny náter  
MAPEFER 1K 

  3  opravná  cementová malta  
PLANITOP RASA & RIPARA R4 

  4  penetračný náter  
MALECH

  5  akrylová náterová farba  
ELASTOCOLOR PITTURA  

 

2
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Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

Oprava železobetónovej konštrukcie balkóna

V rámci kompletných sanácií balkónov sa uva-
žuje najčastejšie s opravou balkónových čiel a 
nosnej, spodnej časti železobetónovej balkóno-
vej konštrukcie.
Všeobecne, poškodený balkón vykazuje viditeľ-
ne degradované časti betónov, odkrytú oceľovú 
výstuž, prípadne nedostatočné krytie oceľo-
vej výstuže. Sanačný zásah v takomto prípade 
predpokladá mechanické odstránenie poško-

deného betónu až na zdravú konštrukciu a ob-
naženie oceľovej výstuže tak, aby bola zbavená 
hrdze až na biely kov. 

Antikorózny účinok je zaistený nasledujúcimi 
vlastnosťami: 
• vysoká alkalita,
• vynikajúca priľnavosť k oceli,
• obsah inhibítorov korózie.

Pohľad na spodnú časť balkóna s oddeleným betónom a 
obnaženou výstužou 

Oceľová výstuž ochránená  
antikoróznym náterom  
MAPEFER 1K

2.1 2.1.1
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Antikorózne ošetrenie oceľovej výstuže

Po ošetrení oceľovej výstuže antikoróznou ce-
mentovou maltou (cca. po 2 hodinách) možno 
pristúpiť k reprofilácii betónovej konštrukcie s 
použitím opravných mált. Výhodou mált MAPEI 
určených na opravu betónov je obsah špeciál-
nych vysoko reaktívnych hydraulických spojív, 
jemného triedeného plniva, syntetických polya-
krylonitrilových vlákien, syntetických polymérov 
a špeciálnych prísad.

Opravné malty MAPEI vykazujú po vytvrdnutí 
nasledovné vlastnosti:

• vysoká prídržnosť k betónu (≥ 2,0 MPa),
• vysoká prídržnosť k oceľovej výstuži  
   (ak je ošetrená v súlade s STN EN 1504-7  
   s antikoróznym náterom),
• vysoká rozmerová stálosť, t.j. nízke riziko 
   tvorby trhlín a prasklín v plastickej fáze a 
   v priebehu vytvrdzovania,
• teplotná kompatibilita pri zmrazovacích a 
   rozmrazovacích cykloch meraná ako 
   prídržnosť v ťahu podľa EN 1542,
• vysoká odolnosť proti karbonatácii,
• nízka priepustnosť pre vodu.

Oceľová výstuž ochránená  
antikoróznym náterom  
MAPEFER 1K

Príklad sanácie čela 
balkónovej konštrukcie  
s použitím opravnej malty  
MAPEGROUT  
TIXOTROPNÝ 

Odporúčané výrobky MAPEI

Mapefer 1K 
Jednozložková antikorózna cementová malta na ochranu výstužnej ocele.

Mapefer 
Dvojzložková antikorózna cementová malta na báze polymérov vo vodnej  
disperzii a inhibítorov korózie.

2.1.1
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Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

Reprofilácia spodnej časti balkóna

Pri sanácii spodnej časti balkónovej železobetó-
novej konštrukcie možno použiť mnohé opravné 
malty z výrobkovej skupiny Mapegrout, resp. 
Planitop. Výber závisí od kvality (pevnostné 
charakteristiky) podkladovej vrstvy, od požia-
davky na mechanické vlastnosti opravnej malty, 
hrúbky opravovanej vrstvy, klimatických pod-
mienok v priebehu opravy, požiadavky na rých-
losť vytvrdnutia a spôsobu aplikácie a pod.

V prípade, že sa v rámci opravy uvažuje len s fa-
rebným zjednotením sanovanej plochy spodnej 
časti balkónovej konštrukcie, odporúča sa pre 
tento účel použitie akrylových náterových farieb. 

Zo širokého sortimentu opravných mált MAPEI 
odporúčame použiť Planitop Rasa & Ripara. 
Výhoda tejto cementovej malty spočíva v jej uni-
verzálnosti. Pri zachovaní všetkých deklarova-
ných vlastností a parametrov možno daný výro-
bok použiť na opravu hrubých vrstiev a súčasne 
aj na konečné vyhladenie konštrukcie. 

Sú trvalo pružné, schopné premosťovať i men-
šie zmrašťovacie trhliny a priepustné pre vodné 
pary. Ich výhodou je odolnosť proti agresívnym 
látkam v ovzduší. 

Rýchlo tvrdnúca, vláknami vy-
stužená, tixotrópna malta s kom-
penzovaným zmrašťovaním a 
nosnou funkciou triedy R4. Urče-
ná je na opravy a vyhladzovanie 
betónových konštrukcií. Aplikuje 
sa v hrúbkach vrstvy od 3 mm 
do 40 mm.

Pružný náter na báze akrylových živíc vo vodnej 
disperzii na ochranu a dekoráciu betónových 
konštrukcií.

Planitop Rasa & Ripara R4

Elastocolor Pittura

Betónová 
konštrukcia 
opravená a 
vyhladená 
s použitím 
PLANITOP  
RASA & RIPARA 

Zjednotenie opravenej časti betónovej konštrukcie s použitím 
pružného akrylového náteru ELASTOCOLOR PITTURA

Odporúčaný výrobok MAPEI

2.1.2

Odporúčaný výrobok MAPEI
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Oprava vrchnej časti balkóna

zolácie a lepidlá na inštaláciu obkladových prv-
kov, ale aj výrobky určené na opravu povrchov 
(betón príp. tehla), ktoré sú poškodené vplyvom 
agresívnych účinkov vody a atmosféry.

Systémová skladba opravy zvršku balkóna

1

2

3

4

5

6
7

89

10
11

  1  železobetónová doska  

  2  parotesná membrána 

  3  spádový poter  
TOPCEM PRONTO

  4  hydroizolácia  
MAPELASTIC 

  5  cementové lepidlo C2FTE S2  
ELASTORAPID

  6  keramická dlažba 

  7  cementová škárovacia malta CG2 WA  
ULTRACOLOR PLUS

  8  silikónový tesniaci tmel  
MAPESIL AC

  9  tesniaca pogumovaná páska  
MAPEBAND

 10  epoxidová živica  
ADESILEX PG1  
s presypom kremičitého piesku 

 11  TPE plastový odtokový priepust 

2.2

Hydroizolačný systém2.2.1

Pri oprave vrchnej častí balkónov treba venovať 
mimoriadnu pozornosť bezchybnému návrhu 
hydroizolácie. Spoločnosť MAPEI, svetový ex-
pert na hydroizolácie, disponuje širokou škálou 
kvalitných systémov. Tie zahŕňajú nielen hydroi-

Bez ohľadu na to, či ide o starší bytový dom alebo no-
vostavbu, značný počet problémov vzniknutých na 
balkónoch a lodžiách súvisí s nesprávnym projekčným 
návrhom alebo s neodborným spracovaním výrobkov 
v priebehu aplikácie. Podľa aktuálnych štatistík vzniká 
viac ako 50 % reklamácií na týchto konštrukciách z dô-
vodu priesakov vody, z ktorých je až 60 % z nich spô-
sobených nevhodnou hydroizoláciou.
Konštrukcie balkónov sú trvalo vystavované dynamic-
kému a fyzikálnemu namáhaniu. To kladie vysoké po-
žiadavky na vlastnosti hydroizolačnej vrstvy. Rovnako 
dôležitá, ako ochrana pred vodou a vlhkosťou, je aj jej 
funkcia zvyšovať životnosť konštrukcie.
Pri hydroizolačných prácach sa musí venovať pozor-

nosť dôslednému riešeniu detailov. Vodotesnosť a 
vlastnosti deklarované v príslušných technických 
listoch garantuje len kombinácia kvality samotných 
výrobkov s dôsledne odvedenou prácou. Prioritné 
je precízne spracovanie detailov, akými sú prestupy 
zábradlia v podlahe, odtokové vpuste, škáry me-
dzi vodorovným a zvislým povrchom i škáry vo 
všeobecnosti. Zvýšená pozornosť venovaná týmto 
detailom v kombinácii s výbornou kvalitou výrob-
kov MAPEI je zárukou spoľahlivého a bezchybného 
technického riešenia. Pri hydroizolácii konštrukcie 
treba vždy hovoriť o použití uceleného hydroizolač-
ného systému, ktorý pozostáva z viacerých výrob-
kov, ktoré garantujú vodotesnosť celého systému. 



/mapeislovensko

Január JúlMarec SeptemberMáj NovemberAugustApríl OktóberJún December

Bez ohľadu na ročné obdobie

urýchľuje hydroizolačné práce na terasách 
a balkónoch bez ohľadu na ročné obdobie a poveternostné podmienky

EN 1504-2EN 14891

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

dvojzložková, elastická, cementová, rýchloschnúca  
hydroizolačná membrána
jednoducho spracovateľná
spracovateľnosť viac ako 45 minút
možnosť inštalácie obkladových prvkov už po veľmi krátkom čase
aplikácia i na pôvodné podlahy







aplikácia pri teplote od +5°C
vysoká denná produktivita
možnosť aplikácie aj na nie úplne suché povrchy, za predpokladu, 
že sú dokonale vyzreté.
výrobok označený symbolom CE v súlade s EN 14891 a  
EN 1504-2

 
 



Produkt info
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Mapelastic  
Dvojzložková pružná cemen-
tová malta na vodotesnú 
ochranu betónových povr-
chov, balkónov, terás, kúpeľní, 
spŕch a bazénov.

Mapeband  
Gumová páska s tkaninou 
odolná proti alkalickým vply-
vom. Určená na cementové 
hydroizolačné systémy a teku-
té membrány.

Drain Vertical &  
Drain Lateral   
Podlahové vpuste na odvede-
nie vody z terás, balkónov, kú-
peľní, kotolní a práčovní.

Mapeband TPE 
Páska na pružné utesnenie 
dilatačných škár dostupná aj  
v T- a krížovom profile. 

Drain Front  
TPE plastový priepust na od-
vedenie vody z balkónov, te-
rás a plochých striech.

Mapelastic 
Turbo 
Rýchlo schnúca dvojzložko-
vá pružná cementová malta 
s možnosťou aplikácie aj pri 
nízkych teplotách, vhodná i 
na nie úplne suché povrchy. 
Určená na vodotesnú ochranu 
balkónov a terás.

Mapelastic 
Smart 
Dvojzložková veľmi pružná ce-
mentová malta určená na vo-
dotesné ošetrenie betónových 
povrchov, ako napr. základy, 
oporné múry, balkóny, kú-
peľne, bazény a ako ochrana 
proti agresívnym vplyvom pro-
stredia. Aplikuje sa štetcom 
alebo valčekom.

Dokonalé utesnenie rohov umožňujú špeciálne rohové profily  
v uhloch 90° a 270°. V prípade utesnenia krížových kontrolných 
škár alebo tvaru T v podklade možno použiť špeciálne profily  
v tvare písmena T alebo kríža. 

Kompletná súprava obsahuje: zvislé a bočné polypropylénové 
odtokové rúrky s rôznymi priemermi s navarenou polypropyléno-
vou manžetou s rozmerom 400 x 400 mm, teleskopický násta-
vec, protizápachovú klapku a antikorovú mriežku.  

Odporúčané výrobky MAPEI pri zhotovení 
hydroizolačného systému na balkónoch a lodžiách

Doplnkové výrobky
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Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

Lepenie keramickej dlažby

Pri oprave vrchnej časti balkónovej konštrukcie 
sú neodmysliteľnou súčasťou uceleného systé-
mu MAPEI aj cementové lepiace malty na inšta-
láciu keramických dlažieb a škárovacie malty na 
výplň pevných a pružných škár. 
Výber lepidiel určených na inštaláciu dlažby zá-
visí najmä od vonkajších podmienok, ktorým je 
dlažba v priebehu prevádzky vystavená. Tiež 
treba mať na pamäti, že podkladovou vrstvou 
je pružná hydroizolácia. Z týchto dôvodov treba 

používať vždy lepidlá triedy C2 v súlade s har-
monizovanou európskou normou EN 12004. 
Lepidlo sa v exteriéri nanáša vždy obojstranne, 
aby sa zamedzilo vzniku dutín a možnosti hro-
madenia vody v nich. 
Spoločnosť MAPEI odporúča na inštaláciu dlažby 
na balkónoch, lodžiách a terasách širokú škálu 
vhodných lepidiel. Voľba lepidla závisí od druhu 
lepenej dlažby (rozmer a typ materiálu) a času 
potrebného na uvedenie priestoru do prevádzky.

Odporúčané výrobky MAPEI pri inštalácii 
keramickej dlažby alebo prírodného 
kameňa na balkónoch a lodžiách

Pre veľkoformátovú dlažbu a pri inštalácii v chladnejšom 
období treba používať rýchlo tvrdnúce lepidlá, ako sú napr.

Keraflex   
Špeciálne cementové lepidlo 
s doplňujúcimi vlastnosťami, 
zníženým sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia, triedy C2TE 
podľa EN 12004.

Granirapid    
Špeciálne dvojzložkové rých-
lo tvrdnúce cementové lepidlo  
s doplňujúcimi vlastnosťami, 
deformovateľné, triedy C2F 
podľa EN 12004 a EN 12002.

Keraflex Maxi S1
Špeciálne cementové lepidlo 
s doplňujúcimi vlastnosťami, 
zníženým sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia, deformova-
teľné, triedy C2TE S1 podľa EN 
12004 a EN 12002.

Elastorapid
Špeciálne dvojzložkové rýchlo 
tvrdnúce cementové lepidlo 
s doplňujúcimi vlastnosťami, 
zníženým sklzom a predĺženou 
dobou zavädnutia, vysoko 
deformovateľné, triedy C2FTE 
podľa EN 12004 a EN 12002.

2.2.2
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Výplň škár

Dlažba na balkónoch je vystavená pôsobeniu 
priamych slnečných lúčov a vysokým teplotným 
rozdielom v priebehu dňa. Časté teplotné zme-
ny spôsobujú tvorbu napätí v dôsledku rozdiel-
nych koeficientov tepelnej rozťažnosti podkla-
du a dlažby. Preto je dôležité inštalovať dlažbu s 
dostatočne veľkými škárami tak, aby boli schopné 
absorbovať pohyby spôsobené vplyvom tepelnej 
rozpínavosti. Škára v inštalovanej dlažbe musí ko-

pírovať škáru zhotovenú v podkladovej vrstve (platí 
pre konštrukčné a kontrolné škáry). V prípade, že 
tam nie sú alebo plocha je zvlášť veľká, musia byť 
medziľahlé dilatačné (deliace) škáry pružne prizna-
né i v nalepenej dlažbe každých 9 až 12 m². Ak 
je plocha dlhá alebo obdĺžniková, pružné škáry 
musia byť zhotovené každých 4 až 5 m. Škáry sa 
tesnia špeciálnymi silikónovými alebo polyuretáno-
vými tmelmi, tak ako je popísané nižšie. 

Odporúčané výrobky MAPEI  
na výplň pevných a pružných škár

Ultracolor Plus  
Špeciálna cementová polymérmi modifikovaná škárovacia malta pre šírku škáry od 2 do 20 mm. 
Vyznačuje sa zvýšenou rýchlosťou vytvrdzovania, vodoodolnosťou (technológia Drop Effect®) a 
protiplesňovým účinkom (technológia BioBlock®). Podľa EN 13888 je klasifikovaná v triede CG2. 

Mapesil AC 
Acetátový silikónový tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel, odolný proti plesniam a s nízkym modulom 
pružnosti.

Mapeflex PU45 FT  
Rýchloschnúci, pretierateľný polyuretánový tesniaci tmel a lepidlo s vysokým modulom pružnosti.

2.2.3
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Opravy spoločných priestorov

Opravy vchodov do budov

Renovácia vnútorných spoločných priestorov je 
prirodzenou požiadavkou investorov pri kom-
plexnej obnove bytových domov. Najčastejšie 
sa obnova týka výmeny nevyhovujúcej pôvodnej 
dlažby alebo popraskaných omietok. 

Pri opravách vchodov sa najlepšie uplatnia rýchle 
riešenia MAPEI, pomocou ktorých možno v re-
kordne krátkom čase zhotoviť podkladovú vrstvu 
(cementový poter), lepiť a škárovať dlažbu.

Výhodou, ktorú MAPEI ponúka pri týchto typoch 
opráv, sú systémy FAST TRACK s veľmi krátkym 
časom vytvrdzovania. Umožňujú obnoviť prevádz-
ku priestorov vo veľmi krátkom čase bez toho, aby 
boli nájomníci výraznejšie obmedzovaní.

3

3.1

Odporúčané  
FastTrack® výrobky MAPEI 

Topcem Pronto  
Hotová sypká zmes na reali-
záciu rýchloschnúcich poterov 
(4 dni) s bežným časom tuh-
nutia a kontrolovaným zmraš-
ťovaním.
Potery zhotovené s použi-
tím Topcem Pronto sú klasi-
fikované ako CT-C30-F6-A1fl  
v súlade s európskou normou  
EN 13813.

Keraquick   
Špeciálne rýchlo tvrdnúce 
biele cementové lepidlo so 
zníženým sklzom a veľmi níz-
kym obsahom organických 
prchavých látok na inštaláciu 
obkladových prvkov z kerami-
ky a kameňa. Podľa EN 12004 
a EN 12002 je klasifikovaná  
v triede C2FT S1.

Ultracolor Plus   
Špeciálna cementová polymé-
rmi modifikovaná škárovacia 
malta pre šírku škáry od 2 do 
20 mm. Vyznačuje sa zvýše-
nou rýchlosťou vytvrdzovania, 
vodoodolnosťou (technológia 
Drop Effect®) a protiplesňo-
vým účinkom (technológia 
BioBlock®). Podľa EN 13888 
je klasifikovaná v triede CG2. 
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Alternatívou k najviac používanej dlažbe na scho-
diskových stupňoch pred vchodom do bytového 
domu, vrátane podesty, môže byť systém Mape-
coat TNS Urban. Využitie tohto systému je však 
multifunkčné a svoje miesto si nájde v takmer kaž-
dej oblasti občianskej výstavby. Jedná sa o doko-
nalý architektonický návrh, ktorý spája funkčnosť 
s estetickou stránkou. Pri realizácii tohto systému 
pri vchodoch do bytových domov, je možné vyu-
žiť širokú paletu farieb, vďaka ktorej sa dajú veľmi 
jednoducho farebne rozlíšiť v rámci jednej ulice 
jednotlivé vchody. Okrem toho systém nájde svo-
je uplatnenie na chodníkoch, námestiach alebo 
detských ihriskách. Nespornou výhodou systému 
Mapecoat TNS Urban je jeho veľmi jednoduchá 
a rýchla aplikácia.  
Vhodnými podkladnými vrstvami pre zhotovenie 
systému je betónový povrch, za predpokladu, že 
je odizolovaný proti zemnej vlhkosti alebo asfalt.

Alternatívou k najviac používanej dlažbe na scho-
diskových stupňoch pred vchodom do bytového 
domu, vrátane podesty, môže byť systém Mape-
coat TNS Urban. Využitie tohto systému je však 
multifunkčné a svoje miesto si nájde v takmer kaž-
dej oblasti občianskej výstavby. Jedná sa o doko-
nalý architektonický návrh, ktorý spája funkčnosť 
s estetickou stránkou. Pri realizácii tohto systému 
pri vchodoch do bytových domov, je možné vyu-
žiť širokú paletu farieb, vďaka ktorým sa dá veľmi 
jednoducho farebne rozlíšiť v rámci jednej ulice 
jednotlivé vchody. Okrem toho systém nájde svo-
je uplatnenie na chodníkoch, námestiach alebo 
detských ihriskách. Nespornou výhodou systému 
Mapecoat TNS Urban je jeho veľmi jednoduchá 
a rýchla aplikácia.  
Vhodnými podkladnými vrstvami pre zhotovenie 
systému je betónový povrch, za predpokladu, že 
je odizolovaný proti zemnej vlhkosti alebo asfalt.

Tip MAPEI 
Jednoduchšie to už nejde

Mapecoat TNS Urban  
Viacvrstvový multifunkčný systém na báze akry-
lovej živice vo vodnej disperzii s obsahom trie-
deného plniva na vyhotovenie pochôdznych 
vrstiev v mestskej a občianskej výstavbe. 

• Odolnosť proti obrusovaniu
• Vysoká odolnosť proti atmosférickým  
   vplyvom, UV žiareniu 
• Dobrá chemická odolnosť
• Odolnosť proti olejom
• Atraktívny, bezškárový, protišmykový povrch 
• Vodonepriepustnosť  
• Dlhodobá životnosť 
• Pestrá paleta farieb (aktuálne k dispozícii  
   20 farebných odtieňov)

Príklad multifunkčného využitia  
Mapecoat TNS Urban  

v občianskej výstavbe
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Systémová skladba   
Mapecoat TNS Urban

1

2

3

5

4

6

  1  asfalt

  2  penetračný náter  
MAPECOAT BASE  
COAT WHITE

  3  prvá vrstva  
MAPECOAT TNS

  4  druhá pochôdzna vrstva  
MAPECOAT TNS

  5  náter pre čiary  
MAPECOAT TNS LINE

  6  ochranný náter  
MAPECOAT TNS  
PROTECTION

Opravy vnútorných schodísk a chodieb

Pri opravách schodísk a chodieb ide hlavne o 
výmenu pôvodnej dlažby a jej nahradenie kva-
litnejšou, odolnejšou dlažbou, ktorá zodpovedá 
danému zaťaženiu. Preto sa tu väčšinou uplatňujú 
identické výrobky MAPEI ako pri opravách vcho-
dov. Výrobky tiež rešpektujú hlavnú požiadavku na 
rýchlosť realizácie.
Výrobky odporúčané pre rýchlu inštaláciu dlažby 
sú, napr. Keraquick S1, Granirapid, Ultralite 
S1 Quick príp. Elastorapid.
Z bohatého sortimentu škárovacích mált MA-
PEI odporúčame na škárovanie dlažby vchodov 
a schodík použiť Ultracolor Plus, ktorý je po-
chôdzny už po 2 až 3 hodinách.

Výhodou uvedených cementových lepidiel je mož-
nosť škárovania už po 3 hodinách. Najfrekvento-
vanejšie miesta v bytových domoch môžu byť 
plne uvedené do prevádzky v priebehu jedného 
pracovného dňa. 

3.2
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Alternatívou k najviac používanej dlažbe na chod-
bách a v spoločných priestoroch môže byť systém 
Ultratop. 
Vďaka vysokým mechanickým parametrom a 
odolnosťou proti opotrebovaniu je systém ide-
álny pre použitie v najexponovanejších miestach 
bytových domov. Systém je schopný poskytnúť 
aj určitú dizajnovú výhodu, pretože je dostupný v 
6 farebných odtieňoch: svetlosivá, biela, béžová, 
hrdzavočervená, antracitová a štandard (farba bé-
žová až svetlohnedá), ktoré sa dajú vhodne kom-
binovať, čím interiér získava aj zaujímavý estetický 
architektonický charakter. 

Systém je možné realizovať v rôznych alternáciách 
pri dosiahnutí troch konečných efektov podlahy:
• Natural  
• Brúsený 
• Terazzo 
Vzhľadom na jednoduchosť aplikácie, a pravde-
podobne aj požiadavku na zníženie finančných 
nákladov, bude pre investorov najzaujímavejší 
naturálny konečný vzhľad. Pri tomto systéme sa 
Ultratop po vyliatí a vyzretí jednoducho násled-
ne ošetrí len vhodným uzatváracím náterom, ktorý 
zaistí podlahe vyššiu odolnosť v priebehu prevádz-
ky a bezproblémové čistenie. 

Ultratop  
Rýchlotvrdnúca samonivelačná malta na báze špeciálnych hydraulických spojív pre zhotovovanie 
podláh so zvýšenou odolnosťou proti oderu, v hrúbkach od 5 do 40 mm. 

Ultratop v efekte Natural použitý v spoločných  
priestoroch občianskej budovy

Tip MAPEI 
Rýchlejšie a krajšie
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Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

Systém Ultratop v efekte Natural  

  1  cementový poter

  2  základný náter  
PRIMER SN s presypom 
kremičitého piesku frakcie  
0,9 mm

  3  ULTRATOP 

  4  ochranný náter  
MAPEFLOOR  
FINISH 630 

V prípade náročnejšieho investora, zmenou tech-
nologického predpisu v priebehu aplikácie, je 
možnosť dosiahnutia rozličných dizajnových efek-
tov. Brúsenie po vytvrdnutí podlahy poskytuje  
Ultratop konečný vzhľad veľmi podobný mramo-
ru, zatiaľ čo kombinácia Ultratop a kameňa s nie-
koľkonásobným brúsením  vytvára efekt terazzo.  

Výber konečného ochranného náteru v systé-
moch závisí vždy od miesta použitia. Vzhľadom 
na predpokladané zaťaženie od peších, jedným 
z riešení konečnej ochrany spoločných priestorov 
alebo chodieb, môže byť Mapefloor Finish 630. 
Výrobok zaisťuje podlahe mierne lesklý vzhľad. 

Mapefloor Finish 630  
Dvojzložkový akrylový náter vo vodnej 
disperzii s dobrou odolnosťou proti 
chemickému i mechanickému  
zaťaženiu.

Systém Ultratop realizovaný  
v spoločných priestoroch obchodného 

centra v kombinácii s viacerými 
farebnými odtieňmi 
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Opravy pôvodných omietok

Minerálne omietky MAPEI sú pre svoj vynikajú-
ci pomer ceny a kvality vhodnou voľbou pri opra-
ve vnútorných omietok. Vyznačujú sa dokonalou 
prídržnosťou k podkladu, priepustnosťou vodných 
pár, dlhodobou trvanlivosťou a odolnosťou proti ná-
razom. Majú tixotrópny charakter a jednoducho sa 
aplikujú na steny i stropy v interiéri i v exteriéri. Omiet-

Mozaiková omietka je vhodnou alternatívou k mine-
rálnej omietke pri použití v spoločných priestoroch, 
ktoré sú často vystavované mechanickému poško-
deniu. Mozaikové omietky sú charakteristické vy-

Omietka Mape-Mosaic môže byť použitá tiež ako 
finálna povrchová úprava v systéme Mapetherm. Vy-
soká funkčnosť a vlastnosti výrobku umožňujú použi-
tie výrobku na miestach, akými sú napr. sokle, oplote-
nia, murivá, stĺpy, miesta okolo okien a dverí a ostatné 

3.3

Minerálne omietky  

Mozaikové omietky

ky na minerálnej báze prinášajú nielen technické vý-
hody, investorom tiež pomáhajú ušetriť náklady. 
Biely farebný odtieň, v ktorom sa minerálne omietky 
najčastejšie dodávajú, zvyšuje jasnosť a bezpečnosť 
spoločných priestorov. Ďalšou výhodou je, že tento 
typ omietky (biely odtieň) netreba následne pretierať. 
To znamená úsporu nielen materiálu, ale aj času. 

sokými mechanickými parametrami a odolnosťou 
proti prevádzkovej záťaži. Vyznačujú sa dlhodobou 
životnosťou. Vďaka obsahu farebných pigmentov 
poskytujú priestorom veľmi estetický vzhľad. 

architektonické prvky vystavené vysokému zaťaženiu. 
Obsah špeciálnych organických molekúl, rovnomer-
ne distribuovaných v mikroštruktúre škáry, zabraňuje 
tvorbe mikroorganizmov, ktoré by mohli viesť k tvorbe 
plesní (BioBlock®). 

Planitop Mineral   
Minerálna omietka na cementovej báze s obsahom polymérov. Pred nanesením minerálnej omietky 
Planitop Mineral treba najskôr povrch ošetriť základným náterom Silexcolor Primer alebo Silex-
color Base Coat. Omietka sa dodáva v zrnitosti 1,5 resp. 2 mm.

Mape-Mosaic   
Omietka na báze silikón-akrylovej živice s farebným plnivom pripravená na priame použitie v interiéri 
aj v exteriéri. S použitím mozaikovej omietky je možné získať jedinečnú farebnú kompozíciu interiéru 
i exteriéru. Dodáva sa v zrnitosti 1,2 mm, resp. 1,6 mm a celkovo v 42 farebných odtieňoch.
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Interiérové náterové farby

Mapei ponúka riešenia aj pri požiadavke na fa-
rebné prevedenie vnútorných stien. Náterové far-
by Mapei možno použiť na podklad z minerálnej 
omietky pri použití bežných cementových, príp. 
vápenno-cementových omietok, ako aj pri pretretí 
povrchu z hygienického alebo estetického dôvo-
du.
Náterové farby Mapei určené do vnútorných 
priestorov sa vyznačujú dlhodobou trvanlivosťou, 
vďaka čomu možno predpokladať následné pre-
tretie stien až o ďalších 20 až 30 rokov. 

3.4

Náterové farby s obsahom špeciálnych synte-
tických živíc prinášajú okrem trvanlivosti aj ďalšie 
technické výhody: 
• dokonalá krycia schopnosť,
• nízky stupeň zachytávania nečistôt,
• umývateľnosť a priepustnosť vodných pár,
• prídržnosť ku všetkým povrchom.

Zo širokého portfólia náterových farieb MAPEI dá-
vame do pozornosti Coloritte Matt.

Colorite Matt   
Náterová farba do interiéru priepustná pre vod-
né pary s hladkým matným konečným vzhľa-
dom. Je vyrobená zo syntetických živíc vo vod-
nej disperzii. 
Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou vodných 
pár a dobrou krycou schopnosťou. Náter je 
zvlášť vhodný na aplikáciu prvej maľby použitím 
airless nástreku v novostavbách a priemysel-
ných objektoch, na schodiskách, v technických 
miestnostiach, garážach a skladoch, ako aj pri 
maľovaní stropov, kúpeľní a kuchýň.
Vhodný pre všetky druhy povrchov v interiéri. 
Môže byť aplikovaný na nové alebo pôvodné 
cementové, vápenno-cementové alebo sadro-
vé omietky, vrátane tých, ktoré sú už natreté a 
majú dokonalú priľnavosť.

Dokonalá krycia schopnosť náterovej 
farby Colorite Matt

Odporúčaný výrobok MAPEI
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Odstránenie plesní a rias z vonkajších fasád budov

Napadnutie obvodových stien plesňami a riasa-
mi patrí medzi najviditeľnejšie problémy mnohých 
budov. Tento fenomén sa objavuje nielen na ste-
nách historických budov, ale aj na nedávno posta-
vených novostavbách alebo zateplených starších 
panelových domoch.
Ide o dôsledok používania tenkovrstvových omie-
tok z polovice 90. rokov, ktoré u nás pravdepo-

Najviac náchylnými a ohrozenými povrchovými 
úpravami na vznik plesní a rias sú zväčša tenkovrst-
vové omietky alebo náterové farby. Okrem už tra-
dičných akrylových, silikátových a silikónových sa 
objavujú v ponuke už aj omietky založené na nano-
technológii so samočistiacim efektom.
Rozhodujúci a zásadný vplyv na výber vhodnej fi-
nálnej povrchovej úpravy by mali mať špecifické 
vlastnosti každej z nich či už na zateplenej fasáde, 
alebo vo vnútorných priestoroch. Nie vždy je táto 
zásada aj pravidlom a jednoducho sa nedodržiava. 
Jediným argumentom je často cena (samozrejme 
tá najnižšia), ktorá v kombinácii s neznalosťou prob-
lematiky môže spôsobiť celý rad problémov spoje-
ných s rastom plesní a rias, ktoré ak sa neprejavia 
hneď na začiatku, tak sa určite prejavia časom.
Jedinou naozaj účinnou ochranou pred biologickou 
degradáciou je použitie povrchových úprav s odol-
nosťou proti rastu plesní a rias. V prípade, že už na-
stal biologický útok, je nevyhnutné najskôr aplikovať 

4

dobne znamenali výrazný začiatok zatepľovania, 
avšak realizátori s nimi dovtedy nemali veľké skú-
senosti a ani všeobecné znalosti o ich vlastnos-
tiach. Práve pre nesprávny výber a nedostatočnú 
kvalitu materiálov je dnes nevyhnutné sanovať len 
nedávno zateplené fasády. Sú totiž napadnuté ne-
esteticky pôsobiacimi plesňami a riasami.

čistiace prípravky. Tie sú vďaka hĺbkovej a hygienic-
kej čistiacej reakcii schopné odstrániť plesne a riasy 
z povrchu stien. 
Použité omietky alebo nátery s obsahom špeciál-
nych prísad sú odolné proti pôsobeniu biologic-
kých mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní a 
rias. Tieto prísady zotrvávajú vo vnútri použitej povr-
chovej úpravy aj po vyschnutí a zabezpečujú dlho-
dobú ochranu, keďže nedochádza k rozplavovaniu 
povrchovej úpravy vplyvom dažďovej vody.

Systém Silancolor® Plus možno využiť nielen na 
fasáde bytových domov, uplatní sa aj pri odstraňo-
vaní plesní a rias na vnútorných stenách. Možno ho 
aplikovať tak na staré povrchy, ako aj na novostav-
by. Poskytuje dvojitú ochranu: t.j. zabraňuje rastu 
mikroorganizmov a zaručuje povrchu dlhotrvajúcu 
ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a 
vlhkosti pri zachovaní priepustnosti vodných pár a 
odolnosti proti vode.

Detail steny znečistenej plesňami Vonkajšie obvodové steny zateplených i 
nezateplených budov napadnuté plesňami a riasami 
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Stena napadnutá pôsobením 
plesní a rias a znázornenie 

prieniku mikroorganizmov až 
do podkladovej vrstvy.

Pohľad na fasádu rodinného domu 
ošetrenú Silancolor System Plus 

(vľavo) a porovnanie s fasádou rodinného 
domu bez použitého systému ochrany

Stena po očistení plesní a 
rias s použitím bežného 
čistiaceho prípravku. 
Vonkajší povrch je čistý, 

mikroorganizmy zostávajú 
naďalej v podkladovej vrstve.

Stena po použití čistiaceho 
prípravku Silancolor Cleaner 

Plus. Mikroorganizmy sú 
kompletne odstránené  

z vonkajšieho povrchu i 
podkladovej vrstvy.

Výhody systému  
Silancolor Plus System

• Dlhodobá ochrana stien napadnutých  
   pôsobením biologických mikroorganizmov

• Hĺbkové odstránenie plesní a rias až  
   do štruktúry podkladu

• Vytvorenie zdravého hygienického prostredia

• Priepustnosť vodných pár

• Vysoká účinnosť a predĺženie životnosti  
   konštrukcií

• Jednoduchá a rýchla aplikácia

• Možnosť použitia ako prevencie pred tvorbou  
   plesní a rias na novostavbách 

• Použitie v interiéri a exteriéri
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Pohľad na fasádu  
zatepleného panelového  
domu pred a po aplikácii 
Silancolor System 
Plus 

Výrobky MAPEI  
v systéme odstraňovania plesní a rias

Silancolor® Cleaner Plus  
Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami  
a riasami. Zabezpečuje hĺbkové odstránenie prítomných plesňových spór a hýf.  

Silancolor® Primer Plus
Základný náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. 
Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný.

Silancolor® Pittura Plus  
Finálny náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri  
a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný. 
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Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

Opravy plochej strešnej konštrukcie

Na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy plochej stre-
chy sa u nás najčastejšie používajú pri oprave 
plochých striech pásy na báze modifikovaných 
bitúmenov alebo fólie na báze vysokokvalitného 
polyvinylchloridu (PVC). Svoju dlhoročnú obľubu 
si získali mnohými vlastnosťami, od jednoduchej a 
rýchlej aplikácie, cez odolnosť proti UV žiareniu, dl-
hodobú trvanlivosť, vysoké mechanické paramet-
re až po to najdôležitejšie – dokonalé zaizolovanie 
strešnej konštrukcie proti vode. 
Vhodnou alternatívou k týmto tradičným spôso-
bom hydroizolovania plochej strechy môže byť rie-
šenie s použitím striekanej izolácie Mapei na báze 
polyurea v systémovej skladbe Purtop System 
Roof s použitím výrobkov Purtop 400 M alebo 
Purtop 1000. 
Špeciálne vlastnosti výrobkov polyurea umožňujú 

5

použitie výrobku nielen na nových konštrukciách, 
ale i pri oprave starších bytových domov s ne-
funkčnou pôvodnou bitúmenovou natavovanou 
izoláciou. V takýchto prípadoch je možné realizovať 
opravu strešnej konštrukcie s použitím polyurea 
systémov priamo na pôvodné bitúmenové pásy 
(za predpokladu ich prvotného ošetrenia vhodným 
penetračným náterom, napr. Primer P3).

Vďaka systémom Purtop Roof je vyhotovená do-
konalá vodotesná membrána v hrúbke cca 3 mm, 
ktorú je možné použiť pre každý druh strechy, ako 
sú napr. obrátené strechy, zelené strechy alebo  
strechy s predpokladaným zaťažením od peších 
alebo vozidiel. Ďalšou výhodou striekanej polyurea 
izolácie je bezproblémová aplikácia systému i na 
prípadne členito tvarované strechy. 

Výhody striekanej hydroizolácie  
polyurea v systéme Purtop Roof System

• Okamžité hydroizolačné vlastnosti (už po  
   2 minútach) a rýchle vytvrdnutie s možnosťou  
   pešieho zaťaženia (po 15 až 20 minútach)

• Vysoká pevnosť v ťahu  
   (14 N/mm² podľa DIN 53504)

• Vysoká pevnosť v šmyku 
   (55 N/mm podľa ISO 34-1)

• Vysoká schopnosť statického a dynamického  
   premostenia trhlín i pri nízkych teplotách

• Schopnosť predĺženia viac ako 400%  
   (DIN 53504)

• Vysoká odolnosť proti alkáliám a riedeným  
   kyselinám

• Rýchly reakčný čas v priebehu striekania  
   (pri +70°C < 6 sekúnd)

• Bez nutnosti vystuženia

• Nespôsobuje preťaženie nosných konštrukcií

• Bez obsahu rozpúšťadiel

Pohľad na strešnú konštrukciu pred 
opravou  

Aplikácia Purtop membrány priamo  
na bitúmenové pásy na streche

Strecha opravená systémom Purtop
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Purtop System Roof na opbrátenej streche

  1  betónová nosná konštrukcia

  2  základný náter  
Primer SN s presypom  
kremičitého piesku

  3  hydroizolácia na báze polyurea 
Purtop 400 M alebo  
Purtop 1000

  4  netkaná geotextília  
(> 400 g/m²) + PE fólia  
(min. hrúbka 0,8 mm)

  5  tepelná izolácia  

  6  netkaná geotextília  
(> 300 g/m²) 

  7  štrkový zásyp 

1

2

3

45

6

7

Purtop System Roof na zelenej streche

1

2

3

4

5

6

7

  1  betónová nosná konštrukcia

  2  základný náter  
Primer SN s presypom  
kremičitého piesku

  3  hydroizolácia na báze polyurea 
Purtop 400 M alebo  
Purtop 1000

  4  ochranný a drenážny systém, 
napr. Polyfond Kit Drain  
od Mapei - Polyglass

  5  vegetačná plocha 

  6  tesniaci tmel  
Mapeflex PU 30

  7  ochranný náter  
Mapecoat PU 15  

Tip MAPEI  
Použitie polyurea izolácie na ostatných typoch striech



34

Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

  1  pôvodná bitúmenová  
hydroizolácia 

  2  penetračný náter  
Primer Aquaflex 

  3  prvá vrstva ochranného  
UV odolného náteru  
Aquaflex Roof HR alebo  
Aquaflex Roof Premium

  4  druhá vrstva chranného  
UV odolného náteru  
Aquaflex Roof HR alebo  
Aquaflex Roof Premium

  5  montážne lepidlo  
Ultrabond MS Rapid

  6  tesniaci tmel  
Mapesil BM

1

2

3

4

5

6

Hlavne na starších objektoch sa častokrát môže 
stať, že bitúmenové pásy lokálne vykazujú mik-
rotrhliny, ktoré sú veľmi ťažko viditeľné, môžu však 
spôsobovať zatekanie do vnútorných obývateľ-
ných priestorov. Miesto defektu je ťažko rozpo-
znateľné, a tak najjednoduchšou ochranou/opra-
vou je celoplošné nanesenie ochranného náteru  
s hydroizolačnou funkciou zo skupiny Aquaflex, 
t.j. Aquaflex Roof HR alebo Aquaflex Roof 
Premium, alebo Aquaflex Roof Plus. 

Výrobky Aquaflex je možné dodať v niekoľkých 
farebných odtieňoch. V prípade rozhodnutia sa pre 
bielu farbu je naviac zabezpečená aj vysoká od-
razivosť slnečných lúčov, čím dochádza súčasne  
k výraznej redukcii teploty strechy. Ďalšou výhodou 
je značné zvýšenie komfortu bývania na podla-
žiach umiestnených pod strechou. Vybrané výrob-
ky (napr. Aquaflex Roof Plus) je možné použiť i 
na vyhotovenie tzv. „Cool Roofs“, ktoré sú schopné 
znížiť v mestách efekt „tepelného ostrova“.   

Tip MAPEI  
Ochrana bitúmenovej izolácie so systémom Aquaflex

Aplikácia striekanej polyurea 
na streche bytového domu
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Odporúčané  
výrobky MAPEI 

Aquaflex  
Roof HR   
Pružná tekutá membrána  
vo vodnej emulzii na báze 
syntetickej živice s obsahom 
vlákien, vysokou solárnou od-
razivosťou a indexom solárnej 
odrazivosti (SRI) 105.

Aquaflex  
Roof Premium   
Polyuretánová vodotesná 
membrána na báze polyure-
tánov vo vodnej disperzii bez 
obsahu organických prcha-
vých látok VOC a pripravená 
na priame použitie.

Aquaflex  
Roof Plus   
Vysoko pružná tekutá izolačná 
membrána na báze polyure-
tán-akrylovej živice vo vodnej 
disperzii s odolnosťou proti UV 
žiareniu bez obsahu organic-
kých prchavých látok VOC a 
pripravená na priame použitie. 

Výhody systému Aquaflex 

• Odolnosť proti vode 

• Vysoká pružnosť a predĺženia (> 300%)

• Schopnosť predlženia premostenia trhlín

• Dlhodobá trvanlivosť 

• Odolnosť proti atmosferickým vplyvom  
   a UV žiareniu 

• Vysoká prídržnosť na mnohých povrchoch  
   (bitumenové pásy, cementové podklady,  
   dlažba, kov)

• Protišmykový povrch 

• Jednoduchá aplikácia

• Farebná dostupnosť.   
   Pri bielej farbe Aquaflex Roof HR = Index  
   odrazivosti 105

• Bez obsahu rozpúšťadiel
Aplikácia Aquaflex Roof HR valčekom 

priamo na bitúmenový pás
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Izolácia pivničných priestorov

Doposiaľ sme sa v tejto brožúre venovali najčastej-
ším realizáciám spájaných  s opravou panelových 
alebo všeobecne bytových domov. 
V rámci komplexnosti opravy, no i samostatne, 
zvlášť pri starších objektoch, je nevyhnutné ve-
novať pozornosť dodatočnému zaizolovaniu pod-
zemných (pivničných) priestorov. Nefunkčná von-
kajšia izolácia základovej konštrukcie, životnosť 
pôvodne navrhnutej hydroizolácie, nesprávne 
alebo nedostatočne zvládnutý detail v tejto časti 
stavby, patria pravdepodobne medzi najhlavnej-
šie príčiny porúch objavujúcich sa v pivniciach a 
suterénoch. Sú jasne viditeľné a prejavujú sa už 
na vnútorných stenách typicky v podobe vznik-
nutých „vlhkostných máp“, oddelenej maľovky a 
omietky, bielych výkvetov, prípadne lokálnym vý-
ronom vody. Z hygienického dôvodu podstatne 
horší, ale tiež charakteristický  prejav zle fungujúcej 
spodnej izolácie, sú nevkusne pôsobiace čierne 
plesne. Všetky vymenované, ľahko rozpoznateľné  
problémy, okrem toho, že pôsobia neesteticky, je 
nevyhnutné riešiť, pretože výsledok nedostatočne 
zaizolovanej spodnej konštrukcie môže byť oveľa 
zložitejší – postupné znižovanie statickej únosnosti 
stavby.
Všetky vymenované fakty sú veľmi závažné a vy-

6

žadujú si pred konečným návrhom spôsobu opra-
vy podzemnej časti bytových domov vždy odbor-
né posúdenie. 

Výhodou pre správcovské spoločnosti je odbor-
nosť pracovníkov Mapei, ktorí na základe obhliad-
ky stavby, v spolupráci s projektantami, ale často i 
pamiatkarmi, sú schopní navrhnúť účinné sanačné 
riešenie podzemných priestorov bytových domov. 

Do úvahy prichádza určite veľa spôsobov opravy 
hydroizolácie spodnej stavby. Umiestnenie objek-
tu, hydrogeológia, členitosť priestorov, pôdorys 
podzemnej konštrukcie a ďalšie reálne vzniknuté 
skutočnosti na stavbe musia zohľadniť projekčný 
návrh. Pri oprave sa s najväčšou pravdepodob-
nosťou nepôjde iba o odkopanie základovej kon-
štrukcie z vonkajšej strany, ale návrh sanácie bude 
oveľa komplexnejší. Pri vnútorných stenách sa 
problémy súvisiace s tlakovou vodou a vzlínajúcou 
zemnou vlhkosťou dajú riešiť vďaka širokému sor-
timentu vybraných výrobkov a systémov Mapei od 
injektáže, celoplošnej izolácie s odolnosťou proti 
tlakovej vode pôsobiacej z negatívnej strany až po 
možnosť aplikácie a využitie sanačných „odvlhčo-
vacích“ mált,  omietok alebo náterových farieb.

Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov

Aplikácia sanačnej  
malty Mape-Antique  
Intonaco NHL
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Komplexná sanácia spodnej stavby  
s použitím výrobkov a systémov Mapei 

Príklad zaizolovania zvislej základovej konštrukcie 
z vonkajšej strany s použitím bentonitových pásov 
Mapeproof a bitúmenovej izolácie zo skupiny Plastimul

• Izolácia vonkajších základov s použitím bitúmenových výrobkov zo skupiny Plastimul

• Izolácia vonkajších a vnútorných podzemných stien s použitím cementovej hydroizolácie  
   Mapelastic Foundation

• Izolácia vonkajších základov s použitím bentonitových pásov Mapeproof  

• Sanačné malty zo skupiny Poromap

• Sanačné malty zo skupiny Mape-Antique

• „Odvlhčovacie“ omietky a náterové farby zo skupiny Silexcolor (na báze modifikovaného kremičitanu  
   draselného) alebo Silancolor 

• „Odvlhčovacie“ omietky a náterové farby zo skupiny Silancolor (na báze silikónovej živice)

• Protiplesňový systém Silancolor Plus

• Injektážne malty – na báze epoxidov, polyuretánov, mikrokremičitanov alebo cementov

1

3

8

7

9

10

2

6

4
5

  1  betónová základová 
konštrukcia

  2  cementová hydroizolácia 
Mapelastic Foundation

  3  bentonitová vysprávková 
pasta Mapeproof Mastic

  4  bentonitová tkanina 
Mapeproof

  5  rozperné kotvy  
Mapeproof CD

  6  ochranná nopová fólia 

  7  epoxidová živica  
Adesilex PG4

  8  tesniaci pás do 
konštrukčných škár 
Mapeband TPE

  9  epoxidová živica  
Adesilex PG4 s presypom 
kremičitého piesku

 10  penetračný náter  
Primer 3296
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Príklad komplexného zaizolovania vodorovných  
a zvislých konštrukcií z vnútornej strany v podzemnej  
časti bytového domu

Riešenia Mapei pre významnú i čiastočnú obnovu bytových domov
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  1  estvujúca základová doska 

  2  chemická kotva  
Mapefix VE SF

  3  napučiavací pás  
Idrostop Soft

  4  bentonitová tkanina  
Mapeproof

  5  bentonitový štuk

  6  napučiavacia pasta  
Mapeproof Swell

  7  nová nosná betónová doska

  8  cementové lepidlo  
Keraflex

  9  keramická dlažba

 10  cementová škárovacia malta  
Ultracolor Plus

 11  pôvodné murivo

 12  cementová malta  
Planitop HDM Maxi

 13  cementová hydroizolácia  
Mapelastic Foundation  
s predchádzajúcou pentráciou  
podkladu s Primer 3296

 14  základná vrstva (“špric”)  
Poromap Rinzaffo

 15  odvlhčovacia malta  
Poromap Intonaco

 16  penetračný náter  
Silancolor Primer

 17  náterová farba  
Silancolor Pittura



Skupina Mape-Antique

Mapei je s vami. Bližšie informácie na www.mapei.sk

Spevnenie, odvlhčenie a opravy muriva s použitím ucelenej skupiny ekologicky 
udržateľných výrobkov vhodných na použitie v existujúcich konštrukciách i novostavbách.  
Mape-Antique – jednoduchá práca, lepšie životné prostredie.

Produkt info

Opravené p
ôvodné 

murivo, spok
ojný 

zákazník, vdaka 

pouzitiu ek
ologicky 

udrzatelných
 a 

certifikovaných 
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Antické&Moderné

/mapeislovensko  /mapeispa

´́

´́

´

´



MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020-4511 
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

11
/2

01
7


