
Priemyselné podlahové systémy 
na báze epoxidov a cementov



Výstavná miestnosť Ingram - Sansepolcro - Italy - Použité produkty: Ultratop Systém „Prirodzený efekt“



SYSTÉMY PRIEMYSELNÝCH PODLÁH

V sektore živicových a cementových podláh, MAPEI vyvinula širokú škálu technologicky pokrokových
systémov, ktoré ponúkajú vysoko štandardnú kvalitu pre každú špecifickú oblasť použitia, vrátane
verejných, súkromných, priemyselných a civilných aplikácií. Daný štandard, pre svoje charakteristiky
funkčnosti, ľahkou údržbou a atraktívnou finálnou povrchovou úpravou je garanciou pre konečného užívateľa.

MAPEI laboratória vyvinuli dve hlavné produktové skupiny: Mapefloor System – kompletná škála epoxidových
a polyuretánových systémov, Ultratop System – samonivelačný, rýchlo tuhnúci systém na báze cementu,
ktorý vďaka svojej viacúčelovosti môže byť použitý pre širokú škálu priemyselných, ale aj občianskych podláh.
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Mapefloor Systém 31
Viacvrstvový protišmykový systém v hrúbke 0,8 až 1,2 mm , nepriepustný
pre vodné pary, vhodný na povrch vystavený ľahkému mechanickému
zaťaženiu, ktorý vyžaduje vysokú odolnosť voči chemickým  vplyvom. 

Použité výrobky:
Primer SN
Mapefloor I 300 SL
Mapecolor Paste
Kremičitý piesok 0,5
Kremičitý piesok 0,25

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brokovania alebo dôkladného prebrúsenia,
s cieľom zabezpečiť najlepšie vlastnosti pre epoxidový systém MAPEFLOOR SYSTÉM 31. 
Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti 
a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, PRIMER SN
alebo MAPEFLOOR I 300 SL. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím 
PRIMER MF alebo PRIMER EP. Veľké diery, alebo výrazne narušené miesta je nutné 
opraviť s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady 
MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. Na takto pripravený podklad sa aplikuje 
PRIMER SN zmiešaný s MAPECOLOR PASTE a 4 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,5, 
pričom sa hmota vyleje na povrch a rovnomerne nanesie pomocou oceľového hladidla 
alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa zasype 
KREMIČITÝM PIESKOM 0,5 až do nasýtenia. Po vytvrdnutí PRIMER SN je nutné z povrchu 
odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného vysávača. Aplikácia finálnej vrstvy 
MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním MAPECOLOR PASTE a 0,5 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,25 
musí byť rovnomerne a súvisle pomocou valca so stredne dlhým vlasom a je nutné dbať 
na to, aby povrch zostal po aplikácii bez porúch.

Mapefloor Systém 32
Viacvrstvový protišmykový systém v hrúbke 3 až 3,5 mm, nepriepustný pre 
vodné pary,  vhodný na povrch vystavený stredne ťažkému mechanickému 
zaťaženiu, ktorý vyžaduje vysokú odolnosť voči chemickým látkam.

Použité výrobky:
Primer SN
Mapefloor I 300 SL
Mapecolor Paste
Kremičitý piesok 0,5
Kremičitý piesok 0,25

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brokovania alebo dôkladným prebrúsením, 
s cieľom zabezpečiť najlepšie vlastnosti pre epoxidový systém MAPEFLOOR  SYSTÉM  32.  
Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti 
a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, PRIMER SN alebo 
MAPEFLOOR I 300 SL. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím PRIMER MF
alebo PRIMER EP. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné opraviť
s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.
Na takto pripravený podklad sa aplikuje PRIMER SN zmiešaný s MAPECOLOR PASTE 
a 4 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,5, pričom sa hmota vyleje na povrch a rovnomerne nanesie 
pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave 
sa zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5  až do nasýtenia. Po vytvrdnutí PRIMER SN je nutné 
z povrchu odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného vysávača. Aplikácia 
strednej vrstvy MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním MAPECOLOR PASTE 
a 3 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,5 musí byť rovnomerne na predchádzajúcu vrstvu pomocou 
oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa zásype 
KREMIČITÝM PIESKOM 0,5  až do nasýtenia. Po vytvrdnutí je nutné z povrchu odstrániť 
pomocou priemyselného vysávača prebytočný piesok, následne prebrúsiť povrch a opäť 
vysať prebytočný piesok. Finálna vrstva MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním MAPECOLOR PASTE
a 0,5 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,25 sa nanesie rovnomerne a súvisle pomocou valca 
so stredne dlhým vlasom a je nutné dbať na to, aby povrch zostal po aplikácii bez porúch.
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Mapefloor Systém 33
Epoxidový samonivelizačný systém bez obsahu rozpúšťadiel, v hrúbke
2 až 4 mm , nepriepustný pre vodné pary, vhodný na podlahy v obchodných 
centrách, sterilizačných miestnostiach, v priestoroch potravinárskeho pri-
emyslu.

Použité výrobky:
Primer SN Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca
Mapefloor I 300 SL (Mapefloor Filler)
Mapecolor Paste
Kremičitý piesok 0,5
Kremičitý piesok 0,25

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brokovania alebo dôkladným prebrúsením, 
s cieľom zabezpečiť najlepšie vlastnosti pre epoxidový systém MAPEFLOOR  SYSTÉM  33.  
Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti 
a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, PRIMER SN alebo 
MAPEFLOOR I 300 SL. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím PRIMER MF 
alebo PRIMER EP. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné opraviť 
s MAPEFLOOR EP 19 alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/.
 Na takto pripravený podklad sa aplikuje PRIMER SN zmiešaný s MAPECOLOR PASTE 
a 4 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,5, pričom sa hmota vyleje na povrch a rovnomerne nanesie 
pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa 
zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5  až do nasýtenia. V prípade, že po tomto prvom nátery 
povrch je ešte porézny, treba vykonať dodatočné vyrovnanie s PRIMER SN a jemným 
presypaním s KREMIČITÝM PIESKOM 0,5. Po vytvrdnutí PRIMER SN je nutné z povrchu 
odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného vysávača. Finálna vrstva 
MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním MAPECOLOR PASTE a 8 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,25 
sa nanesie rovnomerne pomocou oceľového hladidla alebo „V“ zubovej stierky. Pokiaľ 
je vrstva čerstvá sa následným použitím odvzdušňovacieho valca zabezpečí súvislá vrstva 
bez vzduchových bubliniek. V prípade požiadavky na matný a jemne protišmykový povrch 
sa do 24 hod na podklad aplikuje MAPEFLOOR FINISH 51, dvojzložkový alifatický 
polyuretánový prípravok v množstve 0,1 kg/m². Použitím MAPEFLOOR FINISH 51 
s pridaním 5- 10% MAPEFLOOR FILLER je možné zvýšiť protišmykový efekt. 
Pri občianskej výstavbe sa odporúča k finálnemu ošetreniu povrchov metalizujúci 
prípravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.

Mapefloor System 34
Epoxidový náterový systém bez obsahu rozpúšťadiel, nepriepustný 
pre vodné pary, odolný voči olejom, vhodný ako protiprašná ochrana 
priemyselných podláh. 

Použité výrobky:
Mapefloor I 300 SL
Mapecolor Paste
(Mapefloor Filler)

Mapei riešenie
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou opieskovania s karborundom príp. 
vhodným brúsnym kotúčom, a následne z povrchu odstrániť prebytočný piesok pomocou 
priemyselného vysávača. Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné 
v závislosti na veľkosti a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, 
PRIMER SN alebo MAPEFLOOR I 300 SL. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím 
PRIMER MF alebo PRIMER EP. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné opraviť 
s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. 
Aplikácia prvého náteru MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním MAPECOLOR PASTE musí byť 
rovnomerne a súvisle pomocou valca so stredne dlhým vlasom a je nutné dbať na to, 
aby povrch zostal po aplikácii bez porúch. Aplikácia finálneho náteru MAPEFLOOR I 300 SL 
s pridaním MAPECOLOR PASTE musí byť rovnomerne a súvisle pomocou valca so stredne 
dlhým vlasom a je nutné dbať na to, aby povrch zostal po aplikácii bez porúch. 
Na dosiahnutie jemného protišmykového efektu je možné pridať 5-10% MAPEFLOOR FILLER 
do finálneho náteru MAPEFLOOR I 300 SL. 
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Mapefloor Systém 51
Viacvrstvový protišmykový systém na podlahy v priemernej hrúbke 3 mm,
priepustný pre vodné pary, vystavený ľahkému mechanickému zaťaženiu,
s nízkou odolnosťou voči chemickým vplyvom. 

Použité výrobky:
Mapefloor I 500 W
Mapecolor Paste
Kremičitý piesok 0,5

Mapei riešenie
Podklad musí byť pripravený vopred brokovaním.  Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, 
dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou 
materiálov EPORIP, PRIMER SN alebo MAPEFLOOR I 500 W. Prípadné spevnenie podkladu 
sa zabezpeč í použitím MAPECOAT I 600 W. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné 
opraviť s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. 
V tomto prípade musí byť podklad dôkladne navlhčený, dbať však na to, aby sa nevytvárali 
kaluže a zbytočne nehromadila voda. Na takto pripravený podklad sa MAPEFLOOR I 500 W, 
použitý ako primer, zmieša s MAPECOLOR PASTE a 2 l vody, vyleje sa na povrch 
rovnomerne nanesie pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte 
v čerstvom stave sa zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5 až do nasýtenia. Po vytvrdnutí 
MAPEFLOOR I 500 W odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného vysávača, 
a následne po jemnom prebrúsení povrchu opätovne vysať zostatkový prach na podklade. 
Finálna vrstva MAPEFLOOR I 500 W s pridaním MAPECOLOR PASTE a 2 l vody sa nanesie 
rovnomerne pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Následným použitím valca 
so stredne dlhým vlasom sa dosiahne jednoliata súvislá vrstva.

Mapefloor Systém 52
Viacvrstvový protišmykový systém na podlahy v priemernej hrúbke 5 mm,
vystavený strednému mechanickému zaťaženiu, priepustný pre vodné 
pary, s nízkou odolnosťou voči chemickým vplyvom. 

Použité výrobky:
Mapefloor I 500 W
Mapecolor Paste
Kremičitý piesok 0,5

Mapei riešenie 
Podklad musí byť pripravený vopred brokovaním, pričom dbať na to, aby povrch nebol 
narušený hlboko. Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné
v závislosti na veľkosti a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov
EPORIP, PRIMER SN alebo MAPEFLOOR I 500 W. Prípadné spevnenie podkladu 
sa zabezpečí použitím MAPECOAT I 600 W. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta
je nutné opraviť s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady 
MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. V tomto prípade musí byť podklad dôkladne navlhčený,
dbať však na to, aby sa nevytvárali kaluže a zbytočne nehromadila voda.
Na takto pripravený podklad sa MAPEFLOOR I 500 W, použitý ako primer, zmieša 
s MAPECOLOR PASTE a 2 l vody, vyleje sa na povrch a rovnomerne nanesie pomocou
oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa zasype
KREMIČITÝM PIESKOM 0,5  až do nasýtenia. Po vytvrdnutí MAPEFLOOR I 500 W je nutné 
z povrchu odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného vysávača.
Aplikácia strednej vrstvy MAPEFLOOR I 500 W s pridaním MAPECOLOR PASTE 
a 2 l vody musí byť rovnomerne na predchádzajúcu vrstvu pomocou oceľového hladidla 
alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa zásype KREMIČITÝM PIESKOM 
0,5 až do nasýtenia. Po vytvrdnutí odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného 
vysávača, jemným brúsnym papierom prejsť povrch a následne potom vysať zostatkový prach 
na podklade. Finálna vrstva MAPEFLOOR I 500 W s pridaním MAPECOLOR PASTE 
a 2 l vody sa nanesie rovnomerne pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. 
Následným použitím valca so stredne dlhým vlasom sa dosiahne jednoliata súvislá vrstva.



6

Mapefloor Systém 53
Epoxidový samonivelačný systém na podlahy v priemernej hrúbke 4 mm,
priepustný pre vodné pary, vhodný na podlahy v obchodných centrách, 
sterilizačných priestoroch, potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Použité výrobky:
Mapecoat I 600 W
Mapefloor I 500 W
Mapecolor Paste
Kremičitý piesok 0,5
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca
(Mapefloor Filler)

Mapei riešenie
Podklad musí byť pripravený vopred brokovaním, pričom dbať na to, aby povrch nebol
narušený príliš hlboko. Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné 
v závislosti na veľkosti a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov
EPORIP, PRIMER SN alebo MAPEFLOOR I 500 W. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí
použitím MAPECOAT I 600 W. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné opraviť
s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. 
V tomto prípade musí byť podklad dôkladne navlhčený, dbať však na to, aby sa nevytvárali 
kaluže a zbytočne nehromadila voda. Na takto pripravený podklad sa MAPEFLOOR I 600 W, 
použitý ako primer, zriedený s vodou v max. pomere 1:1, nanesie na povrch rovnomerne 
pomocou valca so stredne dlhým vlasom. Uvedený náter sa ešte v čerstvom stave zasype 
KREMIČITÝM PIESKOM 0,5. Finálna vrstva MAPEFLOOR I 500 W s pridaním MAPECOLOR PASTE 
a 2 l vody sa nanesie rovnomerne pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Následným 
použitím dvzdušňovacieho valca sa zabezpečí súvislá vrstva bez vzduchových 
bubliniek. V prípade požiadavky na zvýšenie odolnosti voči oderu sa odporúča na podklad
aplikovať MAPEFLOOR FINISH 50 alebo  MAPEFLOOR FINISH 52 W. 
Použitím MAPEFLOOR FINISH 50 s pridaním  5% MAPEFLOOR FILLER je možné dosiahnuť jemný 
protišmykový efekt. Pri občianskej výstavbe sa doporučuje k finálnemu ošetreniu povrchov 
metalizujúci prípravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.

Decor Systém 70
Epoxi–polyuretánový systém na podlahy bez obsahu rozpúšťadiel 
s konečnou „špachtľovanou alebo mramorovanou“ štruktúrou povrchu,
vhodný pre vnútorné obytné priestory, showroomy a obchody. 

Použité výrobky:
Primer SN
Kremičitý piesok 0,5
Mapefloor Decor 700
Mapecolor Paste
Mapefloor Finish 52 W alebo Mapefloor Finish 50
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca
(Mapefloor I 300 SL TRP)

Mapei riešenie 
Podklad musí byť pripravený vopred brokovaním alebo dôkladným prebrúsením, s cieľom
zabezpečiť najlepšie vlastnosti pre DECORSYSTEM 70.  Povrch vykazujúci defekty vo forme 
trhlín, dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti a hĺbke poškodeného miesta opraviť 
pomocou materiálov EPORIP, PRIMER SN. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí 
použitím PRIMER MF alebo PRIMER EP. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné 
opraviť s MAPEFLOOR EP 19  alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. 
Na takto pripravený podklad sa aplikuje PRIMER SN zmiešaný s MAPECOLOR PASTE 
a 4 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,5, pričom sa hmota vyleje na povrch a rovnomerne nanesie 
pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte v čerstvom stave 
sa zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5. V prípade, že po tomto prvom nátery sa povrch javí ako 
porézny, treba vykonať dodatočné vyrovnanie s PRIMER SN a jemným presypaním 
s KREMIČITÝM PIESKOM 0,5. Po vytvrdnutí je nutné z povrchu odstrániť prebytočný piesok
pomocou priemyselného vysávača. Finálna vrstva MAPEFLOOR DECOR 70 s pridaním 
MAPECOLOR PASTE sa nanáša viacerými ťahmi hladkej strany oceľovej stierky až pokiaľ
sa nedosiahne želaný estetický vzhľad. V prípade požiadavky na zlepšenie vlastností voči 
tvorbe rýh je možné do 24 hodín aplikovať na povrch MAPEFLOOR FINISH 50 alebo 
MAPEFLOOR FINISH 52 W. Pri občianskej výstavbe sa odporúča k finálnemu ošetreniu 
povrchov metalizujúci prípravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA. 
MAPEFLOOR I300 SL TRP  môže byť použitý v alternatíve finálneho prípravku 
pri max. hrúbke 1,5 mm.
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Mapefloor Systém 61
Epoxidový systém na podlahy vo vodnej disperzii, nepriepustný pre vodné
pary, odolný voči olejom, vhodný ako protiprašná ochrana priemyselných
podláh alebo finálna impregnácia  podlahového systému ULTRATOP.

Použité výrobky:
Mapecoat I 600 W

Mapei riešenie
Príprava povrchu prebrúsením s cieľom zabezpečenia  najlepších vlastností 
pre epoxidovýsystém MAPEFLOOR SYSTEM  61.
Prvý náter MAPECOAT I 600 W zmiešaný s vodou v max. pomere 1:4
sa aplikuje rovnomerne pomocou valca so stredne dlhým vlasom.
Druhý finálny náter MAPECOAT I 600 W zmiešaný s vodou v max. pomere 1:3
sa aplikuje rovnomerne pomocou valca so stredne dlhým vlasom.

Mapefloor Systém 91
Epoxidový systém určený k opravám starých poškodených podláh 
vystavených strednému až ťažkému mechanickému zaťaženiu, epoxidová
vyrovnávacia malta s podobnou konzistenciou ako bežné potery, bez obsahu 
rozpúšťadiel, systém vhodný na použitie v miestach, kde sa vyžaduje vysoká 
odolnosť voči chemickým vplyvom, v hrúbke 6-15 mm.  

Použité výrobky:
Primer SN Mapeflex PU21 Kremičitý piesok 1,9
Mapefloor I 900 Mapeflex PU55 SL Kremičitý piesok 0.5
Mapefloor I 300 SL Mapeflex PU50 SL Kremičitý piesok 0.25

Mapei riešenie
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou frézovania alebo brokovania s následným odsatím
prachu priemyselným vysávačom. Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je 
nutné v závislosti na veľkosti a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, 
PRIMER SN alebo MAPEFLOOR I 900 W zmiešaný s KREMIČITÝM PIESKOM 0,5. Prípadné 
spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím PRIMER MF alebo PRIMER EP. Veľké diery alebo 
výrazne narušené miesta je nutné opraviť s MAPEFLOOR I 900 W zmiešaným 
s KREMIČITÝM PIESKOM 1,9 alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. 
Na takto pripravený podklad sa aplikuje PRIMER SN rovnomerne pomocou valca so stredne 
dlhým vlasom. Následná malta sa nanáša na čerstvý primer. Aplikácia malty 
MAPEFLOOR I 900 W pripravená pridaním 180 kg KREMIČITÉHO PIESKU 1,9 na balenie. 
Nanášanie epoxidovej malty sa realizuje pomocou zubovej stierky 8 mm a laty. Následné 
vyhladenie doporučujeme pomocou vibračnej laty (helikoptéry), pokiaľ je malta ešte v čerstvom 
stave. Prvá vyrovnávacia vrstva pomocou MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním MAPECOLOR PASTE 
a 1,8 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,25 sa nanáša a zarovnáva na predchádzajúcu vrstvu hladkou 
stranou zubovej stierky. V mieste stávajúcich pracovných a dilatačných škár v podklade sa narežú 
nové škáry. Výplň pracovných škár sa prevedie s MAPEFLEX PU21 /vystavené pohybu do 5%/ 
alebo s MAPEFLEX PU55 SL. Utesnenie dilatačných škár sa prevedie s MAPEFLEX PU50 SL. 
Druhá vyrovnávacia vrstva sa realizuje do 12 hod nanesením MAPEFLOOR I 300 SL s pridaním 
MAPECOLOR PASTE a 4,8 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,25. Materiál sa na podklad nanáša 
a zarovnáva hladkou stranou zubovej stierky Aplikácia finálnej vrstvy MAPEFLOOR I 300 SL 
s pridaním MAPECOLOR PASTE a 0,8 kg KREMIČITÉHO PIESKU 0,5 musí byť rovnomerne a súvisle 
pomocou valca so stredne dlhým vlasom a je nutné dbať na to, aby povrch zostal po aplikácii 
bez porúch.
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Mapefloor Systém PU 65
Transparentný , polyuretánový, alifatický systém, bez obsahu rozpúšťadiel, 
priepustný pre vodné pary, odolný voči olejom, vhodný ako protiprašná 
ochrana priemyselných podláh, impregnačný náter schopný znížiť absorbciu
a zlepšiť odolnosť voči oderu systému ULTRATOP.

Použité výrobky:
Mapefloor Finish 50
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca
(Mapefloor Filler)

Mapei riešenie 
Príprava povrchu prebrúsením s použitím karborundového kotúča alebo iného vhodného 
abrazívneho kotúča s následným odsatím prachu priemyselným vysávačom. Povrch 
vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti a hĺbke 
poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, PRIMER SN alebo 
MAPEFLOOR I 300 SL. Prípadné spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím PRIMER MF alebo 
PRIMER EP. Veľké diery alebo výrazne narušené miesta je nutné opraviť s MAPEFLOOR EP19 
alebo pomocou výrobkov z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. Aplikácia vrstvy 
MAPEFLOOR FINISH 50 musí byť rovnomerne a súvisle pomocou valca so stredne dlhým 
vlasom, pričom je nutné dbať na to, aby povrch zostal po aplikácii bez porúch. V prípade 
požiadavky na jemne protišmykový povrch sa na podklad aplikuje MAPEFLOOR FINISH 50 
s pridaním  5- 10% MAPEFLOOR FILLER. Ošetrenie povrchu s MAPEFLOOR FINISH 50 dodá 
povrchu „mokrý efekt“. Pri občianskej výstavbe sa odporúča k finálnemu ošetreniu 
povrchov metalizujúci prípravok MAPELUX LUCIDA alebo vosk MAPELUX OPACA.

Mapefloor Systém CPU/MF
Systém na polyuretán-cementovej báze vhodný na podlahy s vysokou
odolnosťou voči chemickým vplyvom, v hrúbke 3-4 mm, ideálny pre
podlahy v priemysle chemickom, farmaceutickom, potravinárskom 
/spracovanie cukru a plnenie fliaš minerálnou vodou/, v textilnom 
priemysle a v sektore čistenia vôd.

Použité výrobky:
Primer SN
Kremičitý piesok 0,5
Mapefloor CPU/MF

Mapei riešenie
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou frézovania alebo silného brokovania.
Na takto pripravený podklad sa v mieste alebo v blízkosti zvislých prvkov narežú spoje 
k spriahnutiu, a tiež pri prípadných odvodňovacích kanalizačných vpustiach. 
Na podklade sa naznačia v diagonálnom smere čiary, ktoré je potrebné narezať
do hĺbky cca 2 mm. Následne pomocou priemyselného vysávača sa odstráni prebytočný
prach z povrchu. Na takto pripravený podklad sa aplikuje PRIMER SN zmiešaný 
s KREMIČITÝM PIESKOM 0,5 v pomere 1:0,4 rovnomerne pomocou oceľového hladidla. 
Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5  až do nasýtenia. 
Po vytvrdnutí primeru je nutné odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného 
vysávača, a následne po jemnom prebrúsení povrchu opätovne vysať zostatkový prach 
na podklade. MAPEFLOOR CPU/MF sa pripravuje presným zmiešaním 3 komponentov 
počas 3 minút za vzniku hladkej, homogénnej pasty. Takto pripravený 
MAPEFLOOR CPU/MF sa nanáša na podklad rovnomerne pomocou zubovej stierky. 
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Mapefloor Systém CPU/HD
Systém na polyuretán-cementovej báze vhodný na podlahy s vysokou 
mechanickou a chemickou záťažou, v hrúbke 6-9 mm, ideálny 
pre ťažko namáhané podlahy,  podlahy vystavené vysokým účinkom
chemikálií a vysokým teplotným zmenám, v skladoch, v potravinárskom, 
chemickom a farmaceutickom priemysle.

Použité výrobky:
Mapefloor CPU/HD

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou frézovania. Na takto pripravený podklad sa 
v mieste alebo v blízkosti zvislých prvkov narežú spoje k spriahnutiu, a tiež pri prípadných 
odvodňovacích kanalizačných vpustiach. Na podklade sa naznačia v diagonálnom smere 
čiary, ktoré je potrebné narezať do hĺbky cca 2 mm. Následne pomocou priemyselného 
vysávača sa odstráni prebytočný prach z povrchu. MAPEFLOOR CPU/HD sa pripravuje 
presným zmiešaním 3 komponentov počas 3 minút za vzniku hladkej, homogénnej pasty. 
Takto pripravený MAPEFLOOR CPU/HD sa nanáša na podklad rovnomerne pomocou 
oceľového hladidla. 

Mapefloor I 320 SL CONCEPT
Epoxidový samonivelačný systém bez obsahu rozpúšťadiel, so „zrnitým“
efektom, na podlahy odolné voči oderu, k dispozícii v širokej farebnej škále

Použité výrobky:
Primer SN
Mapecolor Paste
Mapefloor I 320 SL CONCEPT
Kremičitý piesok 0.5

Mapei riešenie
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brúsenia alebo brokovania s cieľom 
zabezpečenia najlepších vlastností pre epoxidový systém MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT. 
Povrch vykazujúci defekty vo forme trhlín, dier, preliačín je nutné v závislosti na veľkosti 
a hĺbke poškodeného miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP, PRIMER SN. Prípadné 
spevnenie podkladu sa zabezpečí použitím PRIMER MF alebo PRIMER EP. Veľké diery alebo 
výrazne narušené miesta je nutné opraviť s MAPEFLOOR EP19 alebo pomocou výrobkov
z rady MAPEGROUT /MAPEGROUT SV/. Na takto pripravený podklad sa aplikuje prvá vrstva 
PRIMER SN zmiešaný s KREMIČITÝM PIESKOM 0,5, pričom sa hmota vyleje na povrch 
a rovnomerne nanesie pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Uvedený náter ešte 
v čerstvom stave sa zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5 až do nasýtenia. Po vytvrdnutí 
PRIMER SN je nutné z povrchu odstrániť prebytočný piesok pomocou priemyselného 
vysávača. Následne sa nanesie druhá vrstva PRIMER SN zmiešaného s MAPECOLOR PASTE
/vyberte farbu podobnú ako je pri finálnej vrstve/ a KREMIČITÉHO PIESKU 0,5 rovnomerne 
na predchádzajúcu vrstvu pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. 
Uvedený náter ešte v čerstvom stave sa zasype KREMIČITÝM PIESKOM 0,5. 
Po vytvrdnutí PRIMER SN je nutné z povrchu odstrániť prebytočný piesok a prach
pomocou priemyselného vysávača. Finálna vrstva MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT
sa nanáša rovnomerne a súvisle v hrúbke najmenej 2 mm pomocou oceľovej stierky.
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Ultratop Systém „Lesklý efekt“
Rýchlotvrdnúca samonivelizačná cementová malta vhodná k realizácii 
podláh v hrúbke 10-40 mm, vhodná do interných priestorov, ako showroomy,
reštaurácie, bytové priestory, obchodné centrá. Tento systém zabezpečí
perfektnú rovinatosť, hladkosť a zrkadlovosť povrchov.

Použité výrobky:
Primer G alebo Mapeprim SP alebo Primer SN
Ultratop
Ultratop Stucco
Keraseal alebo Mapefloor Finish 50 alebo Mapefloor Finish 52 W
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca 

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brokovania alebo frézovania s následným 
odsatím prachu priemyselným vysávačom. Ak povrch vykazuje trhliny je nutné poškodené 
miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP alebo EPOJET s presypom 
KREMIČITÉHO PIESKU 0,5. Na takto pripravený betónový povrch sa aplikuje vo dvoch alebo 
troch vrstvách PRIMER G zriedený s vodou v pomere od 1:1 do 1:2, v závislosti od savosti 
podkladu /bez vytvorenia akéhokoľvek povrchového filmu/. Na nesavý povrch tvorený 
z keramickej dlažby alebo prírodného kameňa sa nanáša MAPEPRIM SP. Na zmiešané povrchy 
ako betón/keramika alebo betón/prírodný kameň sa môže použiť PRIMER SN zosilnený 
špeciálnou mriežkou RETE 320 a zasypaný KREMIČITÝM PIESKOM 1,2 až do nasýtenia. 
ULTRATOP sa nanáša na takto pripravený podklad pomocou oceľového hladidla alebo zubovej 
stierky. Po 2 až 3 dňoch od aplikácie ULTRATOPU sa pomocou diamantových kotúčov 
vyhladzuje povrch. Na kompletnú úpravu sa odporúča 5 vyhladení rôznymi kotúčmi. 
Vzniknuté povrchové mikropóry si vyžadujú štukovanie s použitím ULTRATOP STUCCO. Náter 
KERASEAL, impregnačný ochranný priesvitný lak, sa aplikuje vo dvoch vrstvách pomocou 
bavlnenej handričky alebo valcom so stredne dlhým vlasom. Alternatívne sa môžu použiť 
MAPEFLOOR FINISH 52 W alebo MAPEFLOOR FINISH 50. MAPEFLOOR FINISH 52 W 
má schopnosť zachovať pôvodný vzhľad podlahy, zatiaľ čo MAPEFLOOR FINISH 50 dáva podlahe 
mokrý efekt. Podlahy vystavené pešej premávke sa odporúča ošetriť materiálom KERASEAL. 
Následne povrch musí byť navoskovaný pomocou metalizujúcich voskov MAPELUX OPACA 
alebo MAPELUX LUCIDA. Zatiaľ čo MAPEFLOOR FINISH 52 W a MAPEFLOOR FINISH 50 
zanechávajú v konečnom vzhľade matné povrchy, potom lesklý efekt podláh sa môže 
zoslabiť údermi a nárazmi.

Ultratop Systém „Prirodzený efekt“
Realizácia nových, prípadne oprava starých priemyselných podláh 
v obchodných centrách a supermarketoch pomocou rýchlo tvrdnúcej 
samonivelizačnej cementovej hmoty odolnej voči oderu v hrúbke 
od 5 až 40 mm. Systém je tiež vhodný pri realizácii podláh 
v občianskej výstavbe.

Použité výrobky:
Primer G alebo Mapeprim SP alebo Primer SN
Ultratop
Mapefloor Finish 50 alebo Mapefloor Finish 52 W alebo Mapecoat I 600 W
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca
(Mapefloor Filler)

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brokovania alebo frézovania s následným 
odsatím prachu priemyselným vysávačom. Ak povrch vykazuje trhliny je nutné poškodené mie-
sta opraviť pomocou materiálov EPORIP alebo EPOJET s presypom KREMIČITÉHO PIESKU 0,5. 
Na takto pripravený betónový povrch sa aplikuje vo dvoch alebo troch vrstvách PRIMER G 
zriedený s vodou v pomere od 1:1 do 1:2, v závislosti od savosti podkladu /bez vytvorenia 
akéhokoľvek povrchového filmu/. Na nesavý povrch tvorený z keramickej dlažby alebo 
prírodného kameňa sa nanáša MAPEPRIM SP. Na zmiešané povrchy ako betón/keramika alebo 
betón/prírodný kameň sa môže použiť PRIMER SN zosilnený špeciálnou mriežkou RETE 320 
a zasypaný KREMIČITÝM PIESKOM 1,2 až do nasýtenia. ULTRATOP sa nanáša na takto 
pripravený podklad pomocou oceľového hladidla alebo zubovej stierky. Dvojnásobný náter 
MAPECOAT I 600 W zriedený s vodou sa nanáša na podklad rovnomerne a súvisle pomocou 
valca so stredne dlhým vlasom. Alternatívne sa môže použiť MAPEFLOOR FINISH 50, pričom 
je nutné dbať na to, aby povrch zostal po aplikácii bez porúch. Obidva použité materiály 
MAPECOAT I 600 W i MAPEFLOOR FINISH 50 dodajú podlahám mokrý efekt. V prípade 
zachovania pôvodného vzhľadu podlahy sa odporúča použiť MAPEFLOOR FINISH 52 W. 
Ak sa požaduje dosiahnutie jemného protišmykového efektu do MAPEFLOOR FINISH 50 
a MAPEFLOOR FINISH 52 W sa pridá 5% MAPEFLOOR FILLER. Neodporúča sa miešanie 
MAPEFLOOR FINISH 52 W s MAPEFLOOR FILLER pri tmavých odtieňoch ULTRATOP.
Pri občianskej výstavbe po finálnom ošetrení musí byť povrch voskovaný 
použitím MAPELUX OPACA alebo MAPELUX LUCIDA.



Veterný mlyn - New Barilla - Parma - Italy
Použité produkty:  Ultratop Systém „prirodzený efekt“

Podzemná garáž - budova Berlaymont - Brussels - Belgium
Použité produkty: Ultratop Systém „prirodzený efekt“
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Ultratop Systém  „Efekt benátske terazzo“
Realizácia lesklých podláh typu „benátske terazzo“ v hrúbke 15-40 mm
pomocou rýchlotvrdnúcej samonivelačnej cementovej hmoty ULTRATOP 
zmiešanej s DYNASTONE COLOR  umelým, farebným cementovým plnivom, 
vhodné na podlahy v interiéri ako obchodné centrá, showroomy, školy, múzeá,
divadlá, obchody, kancelárie, byty, atď. 

Použité výrobky:
Primer G alebo Mapeprim SP alebo Primer SN
Ultratop
Ultratop Stucco
Dynastone Color
Keraseal
Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca

Mapei riešenie 
Podklad musí byť vopred pripravený pomocou brokovania príp. frézovania s následným 
odsatím prachu priemyselným vysávačom. Ak povrch vykazuje trhliny je nutné poškodené 
miesta opraviť pomocou materiálov EPORIP alebo EPOJET s presypom 
KREMIČITÉHO PIESKU 0,5. Na takto pripravený betónový povrch sa aplikuje vo dvoch alebo 
troch vrstvách PRIMER G zriedený s vodou v pomere od 1:1 do 1:2, v závislosti od savosti 
podkladu /bez vytvorenia akéhokoľvek povrchového filmu/. Na nesavý povrch tvorený 
z keramickej dlažby alebo prírodného kameňa sa nanáša MAPEPRIM SP. Na zmiešané 
povrchy ako betón/keramika alebo betón/prírodný kameň sa môže použiť PRIMER SN 
zosilnený špeciálnou mriežkou RETE 320 a zasypaný KREMIČITÝM PIESKOM 1,2 až 
do nasýtenia. Vopred v miešačke pripravený ULTRATOP/DYNASTONE COLOR sa nanáša 
rovnomerne pomocou oceľovej zubovej stierky na pripravený podklad. Po 2 až 3 dňoch 
od aplikácie Ultratopu sa pomocou diamantových brúsok vyhladzuje povrch. 
Na kompletnú úpravu sa odporúča 6 vyhladení rôznymi brúskami. Vzniknuté 
povrchové mikropóry si vyžadujú štukovanie s použitím ULTRATOP STUCCO. 
Náter KERASEAL, impregnačný ochranný priesvitný lak, sa aplikuje vo dvoch vrstvách 
pomocou bavlnenej handričky alebo valcom so stredne dlhým vlasom. Následne po ošetrení 
prípravkom KERASEAL povrch musí byť navoskovaný pomocou metalizujúcich voskov 
MAPELUX OPACA alebo MAPELUX LUCIDA.



 IP Cleaning - Bagno (Reggio Emilia) - Italy
Použité produkty: Ultratop Systém, Mapefloor Systém 34

Nákupné centrum IKEA - Padova - Italy
Použité produkty: Mapefloor Systém 33, Mapefloor Systém 91

Predajňa Solaris - Civitanova Marche (Macerata) - Italy
Použité produkty: Ultratop Systém, Mapefloor Systém 33

Pošta - Peschiera Borromeo (Milan) - Italy
Použité produkty: Mapefloor Systém 91



Autoservis Diamante bodywork - Montale (Pistoia) - Italy
Použité produkty: Mapefloor Systém 33

FAIST Componenti S.p.A. - Montone (Perugia) - Italy
Použité produkty: Mapefloor Systém 33, Mapefloor Systém 34

Hotel Les Fleurs - Sofia - Bulgary
Použité produkty: Decor Systém 70

Úložné depo Sisma - Bollate (Milan) - Italy
Použité produkty: Mapefloor Systém 32



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV – MAPECOLOR PASTE
Koncentrované farebné pasty pre farbenie produktov z Mapefloor Systému na neutrálnej báze.
Poznámka: Farebné odtiene v Mapecolor náteroch zodpovedajú škále odtieňov RAL

1001
Béžová

1013
Perla Biela

1015
Slonová kosť

6021
Bledo Zelená 

7030
Kameň Šedá

7032
Štrkovo šedá

7034
Žlto Šedá

7040
Shutter Šedá

7035
Lesklo Šedá

7037
Púder Šedá

7001
Strieborno Šedá

3009
Hrdzavo Červená

3016
Korálovo Červená

5007
Sparkling modrá

5024
Pastelová Modrá

6001
Smaragdovo Zelená

6017
May Zelená

6019
Bledo Zelená

5012
Iskrivá Modrá

VZORKOVNÍK ODTIEŇOV – MAPEFLOOR I320 SL CONCEPT
Samonivelačná hmota bez obsahu rozpúšťadiel so zrnitým efektom, určená k realizácii 
podláh odolných voči abrázii. Produkt je dostupný vo viacerých odtieňoch.
Poznámka: Farebné odtiene v MAPEFLOOR I320 SL KONCEPTE nezodpovedajú žiadnemu vzorkovníku farieb. 

Tmavo šedá ČervenáSvetlo šedáBledo Modrá Tmavo Modrá

VZORKOVNÍK ODTIEŇOV – ULTRATOP
Rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota na báze špeciálnych hydraulických
spojív k realizácii podláh odolných voči abrázii v hrúbke od 5 do 40 mm.
Poznámka: Farebné odtiene v ULTRATOP nezodpovedajú žiadnemu vzorkovníku 
farieb. Z dôvodu cementovej báze produktu, finálny farebný odtieň nemusí byť jednotný.

cod.035825
Béžová

cod. 035725
Hrdzavo červená

cod.035425
Štandard

cod. 035925
Antracitová

cod.035325 
Biela

cod. 035625
Svetlo šedá

VZORKOVNÍK ODTIEŇOV – DYNASTONE COLOR
Farebné cementové plnivo určené k dekoratívnym podlahám a konštrukčným prvkom používaných v urbanistike. 
Poznámka : Farebná škála Dynastone Color nezodpovedá žiadnemu inému vzorkovníku farieb.
Vzhľadom na cementový charakter materiálu , môže byť konečná farebnosť nejednotná. 

Poznámka: odtiene zadané vo farebnom vzorkovníku sú čisto reprezentatívne a môžu sa odlišovať vďaka tlačovému limitu.

Biela Žltá Červená Hnedá Modrá ZelenáOranžová
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