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Podlahové systémy na báze živíc a cementov sú dnes 
v stavebníctve bežne zaužívané. Ich použitie už nie 
je výhradne určené pre priemyselné a komerčné 
odvetvia, ale rôzne spôsoby ich aplikácie umožňujú 
ich využitie v takmer všetkých prostrediach, od vysoko 
automatizovaných priemyselných priestorov až po 
nemocnice alebo supermarkety. V súčasnosti sú veľmi 
často navrhované aj v bytovej výstavbe, pri realizácii 
podláh v obývačkách alebo kúpeľniach.

Mapei vyvinul ucelený rad prelomových bezškárových, 
podlahových systémov. Správnym návrhom podlahy 
je možné zohľadniť mnohé individuálne i špecifické 
požiadavky klienta. Poskytujú praktické a efektívne 
riešenie s možnosťou realizácie vo veľmi krátkom čase  
a obrovské množstvo nespochybniteľných benefitov  
vo forme funkčnosti, pevnosti, životnosti a estetickosti.

Podlahové systémy Mapei zahŕňajú rozličné riešenia, 
ktorými sú Mapefloor System, ucelená skupina 
výrobkov a systémov na živicovej báze a Ultratop 
System, na báze cementového spojiva. Obe riešenia je 
možné s určitosťou využiť pri návrhu podláh, ktoré budú 
schopné naplniť všetky požiadavky konečného užívateľa 
týkajúce sa hygieny, udržateľnosti, kreativity, exkluzivity 
alebo komfortu. 

Bezškárové podlahové systémy Mapei pozostávajú 
z kompletného množstva systémových riešení. Sú 
prispôsobené tak, aby vyhovovali každému typu 
aplikácie, hrúbke podlahy a použitému zloženiu. 
Nekonečná paleta farieb a odtieňov a jedinečný  
vzhľad poskytne každému užívateľovi možnosť 
dokonalého výberu svojej vysnívanej podlahy.
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 31

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.25

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.5  

+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

• Chemický a farmaceutický 
priemysel

• Potravinársky priemysel
• Mechanizované sklady 
• Obchodné centrá

• Protišmykový povrch
• Vysoký obsah pevných častíc 
• Vyznačuje sa vysokou 

odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom nepretržitej 
pešej premávky

• Odolnosť proti agresívnym 

chemickým látkam
• Jednoduchá údržba a 

dezinfekcia
• Skrátenie času potrebného 

na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby

Viacvrstvový, protišmykový, epoxidový systém s vysokým obsahom pevných častíc, pre realizáciu 
priemyselných podláh v hrúbke od 0,8 do 1,2 mm.

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 32

• Chemický a farmaceutický  
priemysel

• Potravinársky priemysel
• Mechanizované sklady
• Obchodné centrá
• Strojársky priemysel  

a autodielne
• Laboratóriá

• Protišmykový povrch
• Vysoký obsah pevných častíc
• Vyznačuje sa vysokou 

odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom nepretržitej 
pešej premávky

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Jednoduchá údržba  
a dezinfekcia

• Skrátenie času potrebného 
na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby 

Viacvrstvový, protišmykový, epoxidový systém s vysokým obsahom pevných častíc, pre realizáciu 
priemyselných podláh v hrúbke od 3 do 3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.25

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor 
Paste + Kremičitý piesok 0.5

+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón  

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 33

MIESTA POUŽITIA

• Hladký povrch
• Vysoký obsah pevných častíc 
• Vyznačuje sa vysokou 

odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom nepretržitej 
pešej premávky

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Vďaka svojmu atraktívnemu 
vzhľadu je obzvlásť vhodný  
pre výstavné priestory 

• Jednoduchá údržba  
a dezinfekcia

• Rýchla aplikácia, možnosť 
skrátenia času realizácie 
a minimalizácia prestojov 

Samonivelizačný, epoxidový systém s vysokým obsahom pevných častíc pre priemyselné podlahy 
v hrúbke od 2 do 4 mm.

Povrchová úprava z produktovej  
skupiny Mapefloor Finish (voliteľné) 

Mapefloor I 300 SL 
+ Mapecolor Paste  

+ Kremičitý piesok 0.25

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

• Chemický a farmaceutický priemysel
• Potravinársky priemysel
• Distribučné sklady
• Mechanizované sklady
• Obchodné centrá
• Aseptické zóny
• Sterilné miestnosti, laboratóriá  

a nemocnice

VÝHODY
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• Farmaceutický priemysel  
a distribučné sklady

• Nemocnice, jedálne, šatne  
a laboratóriá

• Vstupné haly hotelov, kancelárie, 
školské triedy, showroomy

• Hladký povrch
• Vysoký obsah pevných častíc 
• Vyššia odolnosť proti 

opotrebovaniu a oderu ako 
tradičné samonivelizačné 
systémy

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam 

• Vďaka svojmu atraktívnemu 
vzhľadu je obzvlásť vhodný  
pre výstavné priestory 

• Jednoduchá údržba  
a dezinfekcia

• Skrátenie času potrebného 
na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby 

Samonivelizačný, epoxidový systém s farebne zrnitým povrchom pre dekoratívne podlahy  
v hrúbke cca 2 mm.

Mapefloor I 320 SL Concept 

Primer SN + Mapecolor Paste  
+ Kremičitý piesok 0.5

Podklad: betón 

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5  
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

MIESTA POUŽITIA

výrobyMAPEFLOOR 
I 320 SL CONCEPT

VÝHODY
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MIESTA POUŽITIA

MAPEFLOOR 
SYSTEM 51

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste  
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

• Protišmykový povrch
• Priepustný pre vodné pary
• Výrobok na báze vodnej disperzie, 

bez obsahu rozpúšťadiel
• Vyznačuje sa vysokou odolnosťou 

proti opotrebovaniu a oderu 
vplyvom nepretržitej pešej 
premávky

• Odolnosť proti agresívnym 

chemickým látkam
• Odporúča sa na použitie  

v potravinárskom priemysle, najmä 
v prostrediach zaťažovaných bežnou 
premávkou a vysokozdvižnými vozíkmi

• Jednoduchá údržba a dezinfekcia
• Skrátenie času potrebného 

na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby 

Viacvrstvový, paropriepustný, epoxidový systém vo vodnej disperzii, s matným protišmykovým 
povrchom, pre priemyselné podlahy v priemernej hrúbke 3 mm.

• Chemický a farmaceutický 
priemysel

• Laboratóriá
• Mechanizované sklady
• Obchodné centrá
• Potravinársky priemysel
• Jedálne a skladové priestory

VÝHODY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM 52

• Protišmykový povrch
• Priepustný pre vodné pary
• Výrobok na báze vodnej dipserzie, 

bez obsahu rozpúšťadiel 
• Vyznačuje sa vysokou odolnosťou 

proti opotrebovaniu a oderu 
vplyvom nepretržitej pešej 
premávky

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Odporúča sa na použitie  
v potravinárskom priemysle, 
najmä v prostrediach 
zaťažovaných bežnou premávkou 
a vysokozdvižnými vozíkmi 

• Jednoduchá údržba a dezinfekcia
• Skrátenie času potrebného 

na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby 

Viacvrstvový, paropriepustný, epoxidový systém vo vodnej disperzii, s matným protišmykovým 
povrchom pre priemyselné podlahy v priemernej hrúbke 5 mm.

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste

Mapefloor I 500 W  
+ Mapecolor Paste 

+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Mapefloor I 500 W  
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA

• Farmaceutický a chemický 
priemysel

• Potravinársky priemysel
• Mechanizované sklady
• Podzemné parkoviská
• Obchodné centrá
• Strojárske závody a autodielne
• Jedálne

VÝHODY
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• Hladký povrch
• Vysoký obsah pevných častíc
• Vyznačuje sa vysokou 

odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom nepretržitej 
pešej premávky

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Vďaka svojmu atraktívnemu 
vzhľadu je obzvlásť vhodný  
pre výstavné priestory

• Jednoduchá údržba a 
dezinfekcia

• Skrátenie času potrebného 
na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby 

Samonivelizačný, paroperiepustný, epoxidový systém vo vodnej disperzii, s hladkým matným 
povrchom, v hrúbke do 4 mm.

Povrchová úprava z produktovej skupiny  
Mapefloor Finish (voliteľné)

Mapefloor I 500 W 
+ Mapecolor Paste

Mapecoat I 600 W  
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA

• Chemický a farmaceutický 
priemysel

• Potravinársky priemysel
• Mechanizované sklady
• Obchodné centrá

MAPEFLOOR 
SYSTEM 53

VÝHODY
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Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.25

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.25

Mapefloor I 900 + Kremičitý piesok 1.9

Podklad: betón 

Mapefloor I 900

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Kremičitý piesok 0.5

• Protišmykový povrch
• Vysoký obsah pevných častíc
• Rýchla oprava spádov  

a poškodených podláh
• Odolnosť proti agresívnym 

chemickým látkam
• Jednoduchá údržba  

a dezinfekcia

• Vysoká odolnosť proti 
opotrebovaniu spôsobenému 
pohybom vozíkov a vozidiel

• Skrátenie času potrebného 
na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby

Epoxidovový poterový systém pre priemyselné podlahy, ideálny pre opravy pôvodných podláh, 
v hrúbke od 6 do 15 mm.

MIESTA POUŽITIA

• Chemický, farmaceutický  
a potravinársky priemysel

• Mechanizované sklady  
a skladové priestory

• Obchodné centrá
• Aseptické zóny
• Poškodené podlahy,  

ktoré si vyžadujú opravu 

MAPEFLOOR 
SYSTEM 91

VÝHODY



SYSTÉMY PRE ŽIVICOVÉ A CEMENTOVÉ PODLAHY  |  MAPEI

12

MAPEFLOOR 
SYSTEM AS

• Elektrtrotechnické alebo 
bezpečnostné priemyselné 
odvetvia, ako sú skladové priestory 
alebo miesta na skladovanie a 
spracovanie horľavých alebo 
výbušných látok 

• Sterilné miestnosti a nemocnice
• Farmaceutický priemysel
• Výpočtové strediská

• Elektricky vodivý, odvádza statickú 
elektrinu do uzemňovacích bodov

• Hladký povrch
• Odpudzuje prach a je vodeodolný
• Vyznačuje sa vysokou odolnosťou 

proti opotrebovaniu a oderu 
vplyvom nepretržitej pešej 
premávky a častého umývania

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Jednoduchá údržba a dezinfekcia
• Skrátenie času potrebného 

na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby

Samonivelizačný epoxidový systém, s vysokým obsahom pevných častíc, pre antistatické, vodivé 
priemyselné podlahy, v hrúbke od 1,5 do 2 mm.

Mapefloor I 360 AS + Mapecolor Paste
+ Kremičitý piesok 0.25

Primer W-AS

Primer SN + Kremičitý piesok 
0.5 + Medená páska

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
SYSTEM EDF

• Elektrotechnický priemysel, 
v ktorom nie sú potrebné 
výkonnostné charakteristiky  
v súlade s normami na kontrolu 
javov ESD (elektrostatický výboj)

• Skladové priestory pre výbušné 
alebo horľavé látky

• Elektricky vodivý, odvádza 
statickú elektrinu do 
uzemňovacích bodov

• Hladký povrch
• Odpudzuje prach a je 

vodeodolný
• Vyznačuje sa vysokou 

odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom nepretržitej 

pešej premávky a častého 
umývania 

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Jednoduchá údržba a 
dezinfekcia

• Skrátenie času potrebného 
na realizáciu, minimalizovanie 
prestojov výroby

Samonivelizačný epoxidový systém, s vysokým obsahom pevných častíc, pre antistatické, 
disipatívne priemyselné podlahy, v hrúbke od 1,5 do 2 mm.

MIESTA POUŽITIA

Mapefloor I 390 EDF + Mapecolor Paste
+ Kremičitý piesok 0.25

Primer W-AS

Primer SN + Kremičitý piesok 
0.5 + Medená páska

Podklad: betón 

VÝHODY
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• Farmaceutický a chemický 
priemysel

• Elektrotechnický priemysel
• Potravinársky priemysel
• Showroomy
• Obchodné centrá a obytné 

priestory

• Odpudzuje prach a je 
vodeodolný

• Vysoký obsah pevných častíc
• Vysoká odolnosnoť proti 

opotrebovaniu a oderu
• Odolnosť proti agresívnym 

chemickým látkam

• Nízka miera žltnutia 
• Jednoduchá údržba  

a dezinfekcia

Viacvrstvový, dekoratívny, epoxidový systém s vysoko atraktívnym povrchom, pre priemyselné  
a komerčné podlahy, v hrúbke od 2,5 do 3 mm.

MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM MF

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ Presyp Mapequartz Color

Mapecoat Universal + Mapequartz Color 
+ Presyp Mapequartz Color

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
COMPACT 
SYSTEM HD

• Farmaceutický a chemický 
priemysel

• Elektrotechnický priemysel
• Potravinársky priemysel
• Showroomy
• Obchodné centrá a obytné 

priestory

• Odpudzuje prach a je vodeodolný
• Vysoký obsah pevných častíc
• Vysoká odolnosnoť proti 

opotrebovaniu a oderu

• Odolnosť proti agresívnym 
chemickým látkam

• Nízka miera žltnutia
• Jednoduchá údržba a dezinfekcia

Mapecoat Universal

Mapecoat Universal 
+ Mapecolor Paste (voliteľné)

+ Dynastone CT 

Mapecoat Universal

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY

Epoxidová malta s uzavretými pórmi, s vysokým estetickým vzhľadom, pre priemyselné a komerčné 
podlahy, v hrúbke od 5 do 8 mm.
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MAPEFLOOR 
SYSTEM CPU/DP

• Drsný, protišmykový povrch
• Vysoká odolnosť proti teplotným 

šokom a vysoká odolnosť 
proti chemickým látkam ako 
sú kyseliny, zásadité roztoky, 
mastnoty, soľné roztoky, 
uhľovodíky a iné

• Vhodný pre podlahy vystavené 
vysokému prevádzkovému 
zaťaženiu, vďaka vysokej 
mechanickej pevnosti  
a odolnosti proti oderu

Viacvrstvový, protišmykový, polyuretán-cementový systém s vysokou mechanickou pevnosťou  
a odolnosťou proti chemickým látkam, pre povrchovú úpravu priemyselných podláh v hrúbke  
od 3 do 4 mm. Spĺňa normy platné v potravinárskom priemysle.

Mapefloor CPU/TC
+ Mapecolor Paste

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Mapefloor CPU/MF + Mapecolor CPU
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA

• Farmaceutický, chemický  
a potravinársky priemysel

• Mliekárne, vinárske závody,  
pivovary a vo všeobecnosti 
priestory na výrobu nápojov

••Zariadenia na spracovanie cukru  
a plnenie minerálnych vôd

VÝHODY
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Mapefloor CPU/MF
+ Mapecolor CPU

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 0.9

Podklad: betón 

MAPEFLOOR 
CPU/MF

• Farmaceutický, chemický  
a potravinársky priemysel

• Mliekárne, vinárske závody, 
pivovary a vo všeobecnosti 
priestory na výrobu nápojov

• Zariadenia na spracovanie cukru  
a plnenie minerálnych vôd

• Hladký povrch
• Vysoká odolnosť proti teplotným 

šokom a vysoká odolnosť 
proti chemickým látkam ako 
sú kyseliny, zásadité roztoky, 
mastnoty, soľné roztoky, 
uhľovodíky a iné

• Vhodný pre podlahy vystavené 
vysokému prevádzkovému 
zaťaženiu, vďaka vysokej 
mechanickej pevnosti a 
odolnosti proti oderu

Samonivelizačný, polyuretán-cementový systém s vysokou mechanickou pevnosťou a odolnosťou 
proti chemickým látkam, pre povrchovú úpravu priemyselných podláh v hrúbke od 3 do 6 mm.
Spĺňa normy platné v potravinárskom priemysle.

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
CPU/HD

• Veľmi drsný, protišmykový 
povrch

• Veľmi dobrá odolnosť proti 
teplotným šokom a vysoká 
odolnosť proti chemickým 
látkam ako sú kyseliny, zásadité 
roztoky, mastnoty, soľné roztoky, 
uhľovodíky a iné

• Vhodný pre podlahy vystavené 
vysokému prevádzkovému 
zaťaženiu, vďaka vysokej 
mechanickej pevnosti a 
odolnosti proti oderu

Polyuretán-cementový systém s vysokou mechanickou pevnosťou, odolnosťou proti chemickým 
látkam a teplotným šokom, pre protišmykovú povrchovú úpravu priemyselných podláh v hrúbke 
od 6 do 9 mm. Spĺňa normy platné v potravinárskom priemysle.

Mapefloor CPU/HD + Mapecolor CPU

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA

• Farmaceutický, chemický  
a potravinársky priemysel

• Mliekárne, vinárske závody,  
pivovary a vo všeobecnosti 
priestory na výrobu nápojov

• Zariadenia na spracovanie cukru  
a plnenie minerálnych vôd

VÝHODY
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MAPEFLOOR 
CPU/NZ

Mapefloor CPU/NZ + Mapecolor CPU

Podklad: betón 

• Farmaceutický, chemický  
a potravinársky priemysel

• Mliekárne, vinárske závody, 
pivovary a vo všeobecnosti 
priestory na výrobu nápojov

• Zariadenia na spracovanie cukru  
a plnenie minerálnych vôd

• Veľmi drsný, protišmykový 
povrch

• Jednoduchá aplikácia
• Dobrá odolnosť proti teplotným 

šokom a vysoká odolnosť 
proti chemickým láítkam ako 
sú kyseliny, zásadité roztoky, 

mastnoty, soľné roztoky, 
uhľovodíky a iné

• Vhodný pre podlahy vystavené 
vysokému prevádzkovému 
zaťaženiu, vďaka vysokej 
mechanickej pevnosti  
a odolnosti proti oderu

Polyuretán-cementový systém s vysokou mechanickou pevnosťou, odoľnosťou proti chemickým 
látkam, teplotným šokom a jednoduchou aplikáciou, pre protišmykovú povrchovú úpravu 
priemyselných podláh v hrúbke od 4 do 6 mm. 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
CPU/RT

• Farmaceutický, chemický  
a potravinársky priemysel

• Mliekárne, vinárske závody, 
pivovary a vo všeobecnosti 
priestory na výrobu nápojov

• Zariadenia na spracovanie cukru  
a plnenie minerálnych vôd

• Veľmi drsný, protišmykový 
povrch

• Jednoduchá aplikácia
• Veľmi dobrá odolnosť proti 

teplotným šokom a vysoká 
odolnosť proti chemikáliám, 
ako sú kyseliny, zásadité roztoky, 

mastnoty, soľné roztoky, 
uhľovodíky a iné

• Vhodný pre podlahy vystavené 
vysokému prevádzkovému 
zaťaženiu, vďaka vysokej 
mechanickej pevnosti a 
odolnosti proti oderu

Polyuretán-cementový systém s vysokou mechanicku pevnosťou, odolnosťou proti chemickým 
látkam, teplotným šokom a jednoduchou aplikáciou, pre protišmykovú povrchovú úpravu 
priemyselných podláh v hrúbke od 6 do 9 mm.
Spĺňa normy platné v potravinárskom priemysle.

Mapefloor CPU/RT + Mapecolor CPU

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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• 

ULTRATOP
NATURAL EFFECT

• Priemyselné sklady
• Oblasti zaťažované pešou premávkou
• Sklady s priemernou záťažou  

od kolesových vozidiel na 
manipuláciu a prepravu tovaru

• Dekoratívne podlahy v občianskych 
stavbách ako napr. obchody, 
showroomy, kancelárie, nákupné 
centrá a iné

• Veľmi rýchla aplikácia  
s minimalizáciou prestojov  

• Pochôdznosť už po niekoľkých 
hodinách od aplikácie

• Dobrá odolnosť proti oderu, bez 
použitia hrubých krycích vrstiev

• Zaručuje dokonale rovné povrchy

• Veľmi dobré mechanické 
vlastnosti a odolnosť proti oderu, 
vhodné ako povrchová úprava 
podláh v oblastiach vystavených 
strednému zaťaženiu kolesových 
vozidiel

Samonivelizačný, rýchlotuhnúci, cementový systém pre podlahy s odolnosťou proti oderu,  
v hrúbke od 5 do 40 mm.

Povrchová úprava z produktovej skupiny  
Mapefloor Finish

Ultratop

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 1.2

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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ULTRATOP
POLISHED EFFECT

• Obchody
• Múzeá
• Reštaurácie
• Kancelárie, kostoly, showroomy, 

apartmány a iné
• Nadmerne zaťažované podlahy  

v obchodných centrách

• Veľmi rýchla aplikácia
• Možnosť leštenia za sucha už po 

niekoľkých dňoch od aplikácie
• Technika leštenia za sucha 

umožňuje kombináciu rôznych 
odtieňov Ultratopu

• Dobrá odolnosť proti oderu  
bez potreby ďalších náterov

• Zaručuje dokonale rovný  
a hladký povrch s odrazivosťou 
svetla

Samonivelizačný, rýchlotuhnúci, cementový systém pre podlahy, s odolnosťou proti oderu  
a lesklým povrchom, v hrúbke od 10 do 40 mm.

Mapecrete Stain Protection

Ultratop + Ultratop Stucco

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 1.2

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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ULTRATOP
“TERRAZZO ALLA 
VENEZIANA”
EFFECT

• Obchody
• Reštaurácie
• Kancelárie
• Kostoly
• Showroomy
• Múzeá a divadlá 
• Obchodné centrá
• Hotelové recepcie, apartmány a iné

• Veľmi rýchla aplikácia
• Dobrá odonosť proti oderu  

bez potreby ďalších náterov
• Zaručuje dokonale rovný  

a hladký povrch s odrazivosťou 
svetla

• Dobrá odolnosť proti oderu, bez 
použitia hrubých krycích vrstiev

• Rôzne farrby v v kombinácii  
s prírodnými kamenivami 
umožňujú realizáciu podláh  
s jedinečnými vzormi

Rýchlotuhnúci, cementový systém na vyhotovenie podláh s odolnosťou proti oderu a efektom 
„Terrazzo alla Veneziana“, v hrúbke od 15 do 40 mm.

Mapefloor I 910 
+ Prírodné kamenivo + Ultratop 

+ Ultratop Stucco

Mapecrete Stain Protection

Mapefloor I 910

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5  
+ Presyp kremičitým pieskom 1.2 

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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ULTRATOP
LOFT

• Bary a obchody
• Reštaurácie
• Rodinné domy
• Wellness centrá
• Hotely, letoviská
• Výstavné haly
• Múzeá
• Showroomy

• Jednoduchá aplikácia a rýchle 
schnutie

• Vysoká odolnosť proti oderu  
v oblastiach vystavených silnej 
pešej premávke

• Všestranný - možnosť aplikácie 
na zvislé povrchy, pri realizácii 
nových podláh a oprave 
pôvodných podláh

• Maximálna kreatívna sloboda:  
k dispozícii sú rôzne farby  
s možnosťou ich kombinácie, 
za vzniku  jedinečných a 
neopakovateľných povrchov

• Týmto spôsobom realizované 
podlahy môžu byť uvedené  
do prevádzky už vo veľmi 
krátkom čase. 

Cementový systém so stierkovým alebo škvrnitým efektom, na vyhotovenie dekoratívnych 
povrchov podláh a stien, v hrúbke do 2 mm.

Povrchová úprava z produktovej skupiny  
Mapefloor Finish

Ultratop Loft W

Primer LT

Ultratop Loft F

Podklad: betón 

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5  
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM HE

• Povrchy krytých parkovísk
• Viacpodlažné parkoviská
• Mosty
• Rampy
• Ploché strechy s prístupnosťou  

pre autá
• Nádvoria bytových domov  

pre prístup vozidiel do garáží

• Vysoká schopnosť premostenia 
trhlín až do -20°C

• Vodeodolnosť 
• Dobrá odolnosť proti 

mechanickému namáhaniu

• Protišmykový povrch
• Vyznačuje sa vysokou odolnosťou 

proti opotrebovaniu a oderu 
vplyvom pohybujúcich sa vozidiel

Viacvrstvový, bezškárový, polyuretánový systém s vysokou schopnosťou premostenia dynamických 
trhlín, na realizáciu povrchov pre chodcov alebo  povrchov s intenzívnou premávkou vozidiel, použitie tiež 
v exteriéri. Systém spĺňa požiadavky the Guideline of the German Committee on Reinforced Concrete 
pre triedu OS 11a a EN 1504-2 ako systém na ochranu povrchu betónu, v hrúbke od 5 do 5,5 mm.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste
+ Kremičitý piesok 0.25 + Presyp 

kremičitým pieskom 0.9 alebo 1.2

 Mapefloor PU 400 LV + Kr. piesok 0.25 

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ID

• Povrchy krytých parkovísk
• Viacpodlažné parkoviská
• Mosty
• Rampy
• Viacpodlažné parkoviská 

(medzipodlažia) vystavené 
intenzívnej premávke, koridory  
v garážach a parkovacie miesta  
v interiéri

• Vysoká schopnosť premostenia 
trhlín až do -10°C

• Vodeodolnosť s protišmykovou 
úpravou

• Všestranný: môže byť použitý 
na označenie miest podľa účelu 
použitia ako napr. parkovacie 
plochy, tranzitné pruhy, pešie 
zóny a dopravné značenie

• Vyznačuje sa vysokou 
odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom pohybujúcich 
sa vozidiel, vysokou odolnosťou 
proti mechanickému namáhaniu 
a agresívnym chemickým 
látkam

Viacvrstvový, bezškárový, polyuretánový systém, s dobrou schopnosťou premostenia dynamických 
trhlín, na realizáciu povrchov pre chodcov alebo povrchov s intenzívnou premávkou vozidiel, na použitie 
v interiéri. Systém spĺňa požiadavky the Guideline of the German Committee on Reinforced Concrete 
pre triedu OS 13 a EN 1504-2 ako systém na ochranu povrchu betónu, v hrúbke od 2 do 2,5 mm.

Mapefloor Finish 415

Mapefloor PU 410 + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.25

+ Presyp kremičitým pieskom 0.5 
alebo 0.9 alebo 1.2

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM ME

• Povrchy krytých parkovísk
• Viacpodlažné parkoviská
• Mosty
• Rampy
• Viacpodlažné parkoviská 

(medzipodlažia) vystavené 
intenzívnej premávke, koridory  
v garážach a parkovacie miesta  
v interiéri

• Vysoká schopnosť  
premostenia trhlín až do -20°C

• Vodeodolný povrch  
s protišmykovou úpravou

• Všestranný: môže byť použitý 
na označenie miest podľa účelu 
použitia ako napr. parkovacie 
plochy, tranzitné pruhy, pešie 
zóny a dopravné značenie

• Vyznačuje sa vysokou  
odolnosťou proti opotrebovaniu  
a oderu vplyvom pohybujúcich 
sa vozidiel, vysokou odolnosťou 
proti mechanickému namáhaniu 
a agresívnym chemickým látkam

Viacvrstvový, bezškárový, polyuretánový systém s vysokou schopnosťou premostenia dynamických 
trhlín, na realizáciu povrchov pre chodcov alebo povrchov s intenzívnou premávkou vozidiel, použitie tiež 
v exteriéri. Systém spĺňa požiadavky the Guideline of the German Committee on Reinforced Concrete 
pre triedu OS 11b a EN 1504-2 ako systém na ochranu povrchu betónu, v hrúbke od 4 do 4,5 mm.

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU 400 LV + Kremičitý 
piesok 0.25 + Presyp kremičitým 

pieskom 0.9 alebo 1.2

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5 

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MIESTA POUŽITIA

MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RHT

• Povrchy krytých garáží, 
viacpodlažné parkoviská,  
garáže a iné

• Vnútorné parkoviská, vrátane 
podlaží pod úrovňou terénu 
vystavené intenzívnej premávke, 
pruhy pre vnútorné garáže a 
parkovacie miesta

• Protišmykový povrch
• Vodeodolnosť a jednoduchá 

údržba 
• Všestranný: môže byť použitý 

na označenie miest podľa účelu 
použitia ako napr. parkovacie 
plochy, tranzitné pruhy, pešie 
zóny a dopravné značenie

• Vyznačuje sa vysokou 
odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom pohybujúcich 
sa vozidiel, vysokou odolnosťou 
proti mechanickému namáhaniu 
a agresívnym chemickým 
látkam

Viacvrstvový, bezškárový, epoxidový systém na realizáciu povrchov pre chodcov a povrchov  
s intenzívnou premávkou vozidiel. Systém spĺňa požiadavky the Guideline of the German Committee 
on Reinforced Concrete pre triedu OS 8 a EN 1504-2 ako systém na ochranu povrchu betónu,  
v hrúbke od 3 do 3,5 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste
+ Kremičitý piesok 0.25

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor 
Paste + Kremičitý piesok 0.5 

+ Presyp kremičitým pieskom 0.5 
alebo 0.9 alebo 1.2

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

VÝHODY
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MAPEFLOOR 
PARKING 
SYSTEM RLT

• Povrchy krytých garáží, 
viacpodlažné parkoviská,  
garáže a iné

• Vnútorné parkoviská, vrátane 
podlaží pod úrovňou terénu 
vystavené intenzívnej premávke, 
pruhy pre vnútorné garáže a 
parkovacie miesta

• Protišmykový povrch
• Odolný proti väčšine chemických 

látok
• Všestranný: môže byť použitý 

na označenie miest podľa účelu 
použitia ako napr. parkovacie 
plochy, tranzitné pruhy, pešie 

zóny a dopravné značenie
• Vyznačuje sa vysokou 

odolnosťou proti opotrebovaniu 
a oderu vplyvom pohybujúcich 
sa vozidiel a vysokou odolnosťou 
proti mechanickému namáhaniu

Viacvrstvový, bezškárový, epoxidový systém na realizáciu povrchov pre chodcov a povrchov  
s ľahkou premávkou vozidiel. Systém spĺňa požiadavky the Guideline of the German Committee on 
Reinforced Concrete pre triedu OS 8 a EN 1504-2 ako systém na ochranu povrchu betónu, v hrúbke 
od 0,8 do 1,2 mm.

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.25 

Primer SN + Mapecolor Paste 
+ Kremičitý piesok 0.5 + Presyp 

kremičitým pieskom 0.5 alebo 0.9

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AL

• Nemocnice
• Múzeá
• Knižnice a posluchárne
• Obchody
• Školy a škôlky
• Apartmány
• Kancelárie a súkromné štúdiá
• Čakárne a ordinácie

• Jednoduchá aplikácia
• Veľmi nízky obsah emisií VOC 
• Znižuje úroveň hluku
• Odolný proti UV žiareniu
• Bezškárový povrch 
• Výrazne znižuje silu nárazu  

na podlahu

• Elastický, mäkký a pohodlný  
na chodenie

• Atraktívny vzhľad

Samonivelizačný, elastický, alifatický polyuretánový systém, odolný proti UV žiareniu, pre povrchy 
v občianskej výstavbe, v hrúbke 2 mm.

Mapefloor Finish 58 W (transparentná verzia)

Mapefloor PU 461

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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• Nemocnice
• Múzeá
• Knižnice a posluchárne
• Obchody
• Školy a škôlky
• Apartmány
• Kancelárie a súkromné štúdiá
• Čakárne a ordinácie

MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AL/X

• Vysoká úroveň pohodlia  
pod nohami

• Veľmi nízky obsah emisí VOC 
• Výrazne znižuje silu nárazu  

na podlahu
• Znižuje úroveň hluku

• Odolný proti UV žiareniu
• Bezškárový povrch 
• Elastický, mäkký a pohodlný  

na chodenie
• Atraktívny vzhľad

Samonivelizačný, elastický, alifatický polyuretánový systém, odolný proti UV žiareniu pre povrchy  
v občianskej výstavbe, v hrúbke 6 mm.

Mapefloor PU 461

Mapefloor Finish 58 W (transparentná  erzia)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Podklad: betón 

Mapefloor Pore Filler

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AR

• Jednoduchá aplikácia
• Veľmi nízky obsah emisií VOC 
• Znižuje úroveň hluku
• Odolný proti UV žiareniu
• Bezškárový povrch 
• Výrazne znižuje silu nárazu  

na podlahu

• Elastický, mäkký a pohodlný  
na chodenie

• Atraktívny vzhľad

Samonivelizačný, elastický, aromatický polyuretánový systém, odolný proti UV žiareniu pre povrchy 
v občianskej výstavbe, v hrúbke 2 mm.

Mapefloor Finish 58 W (farebná verzia)

Mapefloor PU 460

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+  Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA

• Nemocnice
• Múzeá
• Knižnice a posluchárne
• Obchody
• Školy a škôlky
• Apartmány
• Kancelárie a súkromné štúdiá
• Čakárne a ordinácie

VÝHODY
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MAPEFLOOR 
COMFORT 
SYSTEM AR/X

Samonivelizačný, elastický, aromatický polyuretánový systém, odolný proti UV žiareniu pre povrchy 
v občianskej výstavbe, v hrúbke 6 mm.

MIESTA POUŽITIA

• Nemocnice
• Múzeá
• Knižnice a posluchárne
• Obchody
• Školy a škôlky
• Apartmány
• Kancelárie a súkromné štúdiá
• Čakárne a ordinácie

Mapefloor PU 460

Mapefloor Finish 58 W (farebná verzia)

Mapefloor Pore Filler

Mapecomfort FL

Podklad: betón 

Mapefloor Pore Filler

• Vysoká úroveň pohodlia  
pod nohami

• Veľmi nízky obsah emisií VOC 
• Výrazne znižuje silu nárazu  

na podlahu
• Znižuje úroveň hluku

• Odolný proti UV žiareniu
• Bezškárový povrch 
• Elastický, mäkký a pohodlný  

na chodenie
• Atraktívny vzhľad

VÝHODY
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DECOR 
SYSTEM 70

• Obchody
• Obchodné domy
• Kancelárie a reštaurácie
• Hotelové recepcie
• Rodinné domy
• Kaviarne
• Hotely a showroomy

• Rýchla a jednoduchá aplikácia
• Možnosť aplikácie v rôznych 

hrúbkach a vo viacerých farbách
• Chemická odolnosť proti 

mnohým chemickým látkam  
ako sú zriedené kyseliny, základné 
produkty, oleje a palivá

• Vysoká odolnosť proti oderu 
v oblastiach vystavených 

priemernej pešej premávke
• Univerzálny - môžnosť aplikácie 

aj na zvislé povrchy, pri inštalácii 
nových a oprave starých podláh. 

• Týmto spôsobom ošetrené 
povrchy je možné uviesť  
do prevádzky už vo veľmi 
krátkom čase

Epoxidový systém na vyhotovenie dekoratívnych podláh so stierkovým efektom, v hrúbke  
od 1,5 do 3 mm.

Povrchová úprava z produktovej  
skupiny Mapefloor Finish

Mapefloor Decor 700
+ Mapecolor Paste

Mapefloor Decor 700 + Mapecolor Paste

Podklad: betón 

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR
SYSTEM 35 F

• Obchodné centrá a supermarkety
• Obchody
• Showroomy
• Banky a kancelárie
• Školy
• Divadlá a múzeá
• Apartmány

• Vytvára jedinečné vzory a efekty
• Nekonečná paleta farieb a 

konečných povrchových úprav
• Bezškárové povrchy  

s limitovaným množstvom 
dilatatčných škár

• Vysoká odolnosť proti 
opotrebovaniu, oderu  
a vysoká životnosť 

• Jednoduché čistenie  
a údržba

Epoxidový systém na vyhotovenie vysoko dekoratívnych a odolných podláh s efektom „Terrazzo 
alla Veneziana“, v hrúbke približne 10 mm.

Mapelux Lucida alebo Mapelux Opaca (voliteľné)

Mapefloor I 350 SL 
+ Mapecolor Paste + Dynastone TZ

Primer SN + Kremičitý piesok 0.5 
+ Presyp kremičitým pieskom 0.9

Podklad: betón 

MIESTA POUŽITIA VÝHODY
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MAPEFLOOR
URBAN 
SYSTEM

• Dekoratívne povrchy pre nádvoria, 
rampy a chodníky

• Dekoratívne povrchové úpravy  
vo vonkajšom prostredí ako sú 
terasy, chodníky a kolonády

• Dekoratívne, drenážne povrchové 
úpravy okolo bazénov

• Dekoratívne podlahy v interiéri ako 
sú výstavné haly, obchodné domy 
a obchody.

• Vysoko protišmykový povrch
• Vysoká odolnosť proti 

opotrebovaniu a oderu vplyvom 
pešej premávky

• Nežltne
• Farebné kamenivo v zmesi 

umožňuje vytvorenie podláh s 
vysoko dekoratívnym povrchom

Drenážny systém na báze alifatického, polyuretánového spojiva, zmiešaného s prírodným 
kamenivom (2-4 mm alebo 4-8 mm) na vyhotovenie dekoratívnych povrchov v exteriéri.

MIESTA POUŽITIA

Mapefloor Binder 930 
+ 2-4 alebo 4-8 mm Prírodné kamenivo

Mapecoat I 600 W 
+ Presyp kremičitým pieskom 0.5

Podklad: betón 

VÝHODY
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MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 
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Tel. +421-2-4020-4511 
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