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Tesniace tmely a polyuretánové peny - prehľad 

• = Vhodné   ■ = Odporúčané

1-zložkové 
Acetátové silikónové

1-zložkové 
akrylové 

1-zložkové 
iné druhy

1-zložkové 
bitúmenové polyuretánové peny 1-zložkové 

polyuretánové
2-zložkové 

epoxi-polyuretánové
2-zložkové 

modifikované 
polyuretánové

1-zložkové  
neutrálne silikónové

1-zložkové 
hybridné
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Čistiarne odpadových vôd • • • ■ ■

Výrobné priestory ■ • • • ■ ■

Záchytné nádrže ■ • • • • • ■

Bezpečnostné nádrže ■ ■ ■ • • • • • ■

Kanály ■ ■ ■ • • • ■

Letiská • •
Cestné škáry • ■

Parkoviská ■ • ■ ■ ■ ■ • ■

Terasy a rovné strechy ■ • • ■ • ■ • •
Plochy s obkladovým prvkom • ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vonkajšie plochy ■ • ■ • ■ • •
Plavecké bazény • •
Trhliny • • • • • • ■ ■ ■ •
Škáry medzi rôznymi materiálmi ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • •
Strechy a krytiny • • ■ • • ■

Klampiarske prvky • • ■ • • ■

Odvetrané fasády ■ ■ • ■ ■ • •
Škáry na fasádach ■ • ■ ■ • ■

Žiaruvzdorná výplň škár •
Škáry vystavené vysokým teplotám • •
Protipožiarne tesnenie škár •
Sklo/okenné otvory • • • ■ ■

Tesnenie krabíc pre žalúzie v stenách ■ ■ ■ • ■ ■ • •
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Konštrukčné škáry • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■

Trhliny • • ■ • ■ • •
Škáry v priemyselných podlahách ■ • ■ • ■ ■ •
Škáry v bytovej výstavbe • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ •
Škáry v styku umývadlo/kuchynská doska • • • ■ • •
Škáry v styku stena /kuchynská doska • • • ■ • •
Prírodný kameň •
Obkladové prvky ■ • ■ ■ ■ • •
Sanitárne zariadenia • • • • • •
Sklo/okenné otvory • • • ■ ■ •
Okenné otvory/stena ■ ■ ■ • ■ • • •
Tesnenie krabíc pre žalúzie v stenách • ■ • • •
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Nátery na schodoch • • • • •
Kuchynské dosky • • • • •
Dekoratívne panely • • • • •
Izolačné panely • • • • •
Dekoratívne profily a stropné rozety • • • • •
Parapety • • • •
Podlahové lišty a dverné prahy • • • • •
Identifikačné tabule • • • •
Vtáčie búdky • • • •
Kúpeľňové doplnky • • • • •
Obkladové prvky • • • • •
Rámy • • • • •
Káble • • • • •
Soklové podlahové lišty • • • • •
Ťažké prvky •
Rýchle lepenie • •
Vysokotlakové PVC potrubia •
Nízkotlakové PVC potrubia •

Vý
pl

ň

Káble ■ •
Dverné a okenné prvky •
Lepenie strešných krytín ■

Vzduchotechnika •
Protipožiarne dvere •
Sadrokartónové steny ■
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Tesniace tmely a polyuretánové peny - prehľad 
1-zložkové 

Acetátové silikónové
1-zložkové 
akrylové 

1-zložkové 
iné druhy

1-zložkové 
bitúmenové polyuretánové peny 1-zložkové 

polyuretánové
2-zložkové 

epoxi-polyuretánové
2-zložkové 

modifikované 
polyuretánové

1-zložkové  
neutrálne silikónové

1-zložkové 
hybridné
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Čistiarne odpadových vôd • • • ■ ■

Výrobné priestory ■ • • • ■ ■

Záchytné nádrže ■ • • • • • ■

Bezpečnostné nádrže ■ ■ ■ • • • • • ■

Kanály ■ ■ ■ • • • ■

Letiská • •
Cestné škáry • ■

Parkoviská ■ • ■ ■ ■ ■ • ■

Terasy a rovné strechy ■ • • ■ • ■ • •
Plochy s obkladovým prvkom • ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vonkajšie plochy ■ • ■ • ■ • •
Plavecké bazény • •
Trhliny • • • • • • ■ ■ ■ •
Škáry medzi rôznymi materiálmi ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • •
Strechy a krytiny • • ■ • • ■

Klampiarske prvky • • ■ • • ■

Odvetrané fasády ■ ■ • ■ ■ • •
Škáry na fasádach ■ • ■ ■ • ■

Žiaruvzdorná výplň škár •
Škáry vystavené vysokým teplotám • •
Protipožiarne tesnenie škár •
Sklo/okenné otvory • • • ■ ■

Tesnenie krabíc pre žalúzie v stenách ■ ■ ■ • ■ ■ • •
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Konštrukčné škáry • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■

Trhliny • • ■ • ■ • •
Škáry v priemyselných podlahách ■ • ■ • ■ ■ •
Škáry v bytovej výstavbe • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ •
Škáry v styku umývadlo/kuchynská doska • • • ■ • •
Škáry v styku stena /kuchynská doska • • • ■ • •
Prírodný kameň •
Obkladové prvky ■ • ■ ■ ■ • •
Sanitárne zariadenia • • • • • •
Sklo/okenné otvory • • • ■ ■ •
Okenné otvory/stena ■ ■ ■ • ■ • • •
Tesnenie krabíc pre žalúzie v stenách • ■ • • •
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Nátery na schodoch • • • • •
Kuchynské dosky • • • • •
Dekoratívne panely • • • • •
Izolačné panely • • • • •
Dekoratívne profily a stropné rozety • • • • •
Parapety • • • •
Podlahové lišty a dverné prahy • • • • •
Identifikačné tabule • • • •
Vtáčie búdky • • • •
Kúpeľňové doplnky • • • • •
Obkladové prvky • • • • •
Rámy • • • • •
Káble • • • • •
Soklové podlahové lišty • • • • •
Ťažké prvky •
Rýchle lepenie • •
Vysokotlakové PVC potrubia •
Nízkotlakové PVC potrubia •

Vý
pl

ň

Káble ■ •
Dverné a okenné prvky •
Lepenie strešných krytín ■

Vzduchotechnika •
Protipožiarne dvere •
Sadrokartónové steny ■
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POUŽITIE
Tesnenie škár medzi všetkými druhmi stavebných materiálov, ako napr. 
sklo, keramika, nerezová oceľ a určité druhy plastov.

VÝHODY
• odolnosť proti plesniam
• ľahko sa vytláča a vyhladzuje 
• rýchlosť 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu určeného na vytesnenie. 
Po oboch stranách vyplňovanej škáry nalepte papierovú pásku, 
vytlačte tesniaci tmel, vyhlaďte povrch a pásku ihneď odstráňte. Pri 
výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte do 
škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne 
vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka).  Pred aplikáciou naneste 
na steny škáry základný náter Primer FD (drevo, betón, kovy, plasty a 
gumu atď.) Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 280 ml kartuša 
• spotreba: 2,8 metra z 280 ml kartuše (škára10x10 mm)
• farebnosť: transparentný, biely
• povrchové zaschnutie: 20 min. (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0,36 N/mm²
• certifikácia podľa: EN 15651-1, EN 15651-3
• Shore A tvrdosť: 18
• skladovateľnosť: 18 mesiacov

Mapesil U

VIACÚČELOVÝ, PLESNIAM ODOLNÝ, ACETÁTOVÝ, SILIKÓNOVÝ TESNIACI TMEL  

biely

transparentný

EN 15651
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PLESNIAM ODOLNÝ, ACETÁTOVÝ, SILIKÓNOVÝ PRE SANITÁRNE ZARIADENIA

POUŽITIE
Pružný tesniaci tmel na výplň škár okolo sanitárnych zariadení a  
v keramických obkladových prvkoch, vhodný do sprchovacích kútov, 
víriviek, práčovní a všeobecne vlhkých priestorov. 

VÝHODY
• odolnosť proti plesniam
• 5 farebných odtieňov
• po vytlačení nesteká
• výborná prídržnosť na keramike, skle, plochách ošetrených náterom  

a na určitých druhoch plastov 
• trvalá pružnosť v rozmedzí od -40°C do +100°C
• výborná odolnosť proti starnutiu

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu určeného na vytesnenie. 
Po oboch stranách vyplňovanej škáry nalepte papierovú pásku, 
vytlačte tesniaci tmel, vyhlaďte povrch a ihneď pásku odstráňte. Pri 
výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte do 
škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne 
vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka).  Pred aplikáciou naneste 
na steny škáry základný náter Primer FD FD (drevo, betón, kovy, plasty, 
gumu atď.)
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 280 ml kartuša  
• spotreba: 2,8 metra z 280 ml kartuše (škára10x10 mm)
• farebnosť: transparentný, biely, 111 šedý, 113 šedý, 130 jasmín
• povrchové zaschnutie: 25 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0.36 N/mm²
• Shore A tvrdosť: 18
• certifikácia: EN 15651-1, EN 15651-3, GEV EMICODE EC1 Plus
• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapesil Z Plus

EN 15651

transparentný

biely

111 šedý

113 šedý

130 jazmín
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POUŽITIE
Pružný tesniaci tmel na výplň škár v keramických obkladových prvkoch, 
okolo sanitárnych zariadení, skla a na plochách ošetrených náterom. 
Vhodný na steny a podlahy, plavecké bazény a všeobecne do vlhkých 
priestorov. 

VÝHODY
• čistý silikón bez obsahu rozpúšťadiel
• nízky modul pružnosti
• 36 farebných odtieňov podľa vzorkovníka MAPEI a transparentný 
• odolnosť proti plesniam
• vysoká pevnosť, odolnosť proti teplotám a chemická odolnosť

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu určeného na vytesnenie. 
Po oboch stranách vyplňovanej škáry nalepte papierovú pásku, 
vytlačte tesniaci tmel, vyhlaďte povrch a ihneď pásku odstráňte. Pri 
výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte do 
škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne 
vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka).  Pred aplikáciou naneste 
na steny škáry základný náter Primer FD FD (drevo, betón, kovy, plasty, 
gumu atď.). Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
•  balenie: 310 ml kartuša  
•  spotreba: 3,1 metra z 310 ml kartuše (škára10x10 mm)
•  farebnosť: transparentný a 36 farebných odtieňov podľa  
   vzorkovníka MAPEI 
•  povrchové zaschnutie: 10 minút (+23°C, 50% relatívna  
   vlhkosť vzduchu)
•  prevádzkové predĺženie: 25%
•  modul pružnosti: 0.35 N/mm²
•  shore A tvrdosť: 20
•  certifikácia: ISO 11600 G 25 LM, DIN 18545, EN 15651-1,  
   EN 15651-2, EN 15651-3, ASTM C 920, TT S 00230C, TT S  
   001543A a GEV EMICODE EC1 Plus 
•  skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do  
  +25°C

Mapesil AC

ČISTÝ, PLESNIAM ODOLNÝ,  ACETÁTOVÝ TESNIACI TMEL  NA OBKLADOVÉ PRVKY Z KERAMIKY, 
SANITÁRNE ZARIADENIA A DO PLAVECKÝCH BAZÉNOV

EN 15651

100 103 110 111

112 113 114 120

130 131 132 160

133 134 135 142

141 140 145 143

136 144 149 174

170 172 171 181

150 162 999
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POUŽITIE
Pružný tesniaci tmel na povrchy vystavené prevádzkovým teplotám až 
do +300°C. Vhodný na výplň škár v dymových kanáloch, horúcovodoch, 
klimatizačných potrubiach, občianskych a priemyselných  kotloch a na 
vytesnenie závesných tesnení motora kachlí a kotlov.

VÝHODY
• odolnosť proti vysokým prevádzkovým teplotám, náhlym teplotným 

zmenám a výparom 
• odolnosť proti olejom, mazivám, palivám, kyslému a alkalickému 

prostrediu 
• zdokonaľuje návrh komínov 
• dlhodobá pružnosť v stavebných, priemyselných a motorových 

konštrukciách

APLIKÁCIA
Z povrchu určeného na vytesnenie odstráňte všetky uvoľnené časti  
a mastnoty. Na nasiakavé minerálne povrchy ako napr. betón, omietka 
alebo tehla použite najskôr základný náter Primer FD. Po oboch 
stranách vyplňovanej škáry nalepte papierovú pásku, vytlačte tesniaci 
tmel, vyhlaďte povrch a ihneď pásku odstráňte. Pri výplni dilatačných 
škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte do škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Aplikácia a vytvrdzovanie tmelu Mapesil 300°C 
musí byť pri izbovej teplote až do okamihu úplného zosieťovania. Až po 
úplnom vytvrdnutí môže prísť k teplotnému zaťaženiu. Mapesil 300°C 
nie je vhodný na priamy kontakt s plameňom, v takýchto prípadoch 
použite Mapeflex Firestop 1200°C alebo Mapeflex AC-FR. Viac 
informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.    

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuša 
• spotreba: 3.0 metre z 300 ml kartuše (škára10x10 mm)
• farebnosť: čierna
• povrchové zaschnutie: 6 minút (+23°C, 50%  relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• čas vytvrdnutia: 4 mm/24 hodín
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0.60 N/mm²
• shore A tvrdosť: 20

• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapesil 300°C

ACETÁTOVÝ, SILIKÓNOVÝ TESNIACI TMEL S ODOLNOSŤOU PROTI VYSOKÝM TEPLOTÁM

čierny
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POUŽITIE
Pružné vytesnenie dilatačných škár a škár vzniknutých medzi 
prefabrikovanými prvkami, na tradičných alebo odvetraných fasádach 
a na výplň trhlín. Vhodný na všetky nasiakavé minerálne povrchy, 
kovy, plochy ošetrené náterom, drevo, kameň, tehlu a sklo. Po úplnej 
polymerizácii je možnosť pretretia náterovou farbou. 

VÝHODY
• nízky modul pružnosti zamedzuje oddeleniu od stien škáry 
• pretierateľnosť 
• vysoká prídržnosť aj bez použitia základného náteru 
• vysoká pružnosť aj pri nízkych teplotách 
• jednozložkový výrobok 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Aplikujte Primer M a 
nechajte vyschnúť. Pri výplni medzier v inštalovaných prvkoch po oboch 
stranách vyplňovanej škáry nalepte papierovú pásku, vytlačte tesniaci 
tmel, vyhlaďte povrch a ihneď pásku odstráňte. Pri výplni dilatačných 
škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte do škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Viac informácii je uvedených v Technickom liste 
výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuše a 600 ml mäkké aluminiové balenia
• spotreba: 3.0 metre z 300 ml kartuše; 6.0 metrov zo 600 ml 

aluminivého balenia (škára10x10 mm)
• farebnosť: biely a 111 šedý (ostatné farby na vyžiadanie)
• povrchové zaschnutia: 3 hodiny (+23°C, 50% 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 25%
• modul pružnosti pri +23°C: 0.24 N/mm²
• modul pružnosti pri -30°C: 0.31 N/mm²
• shore A tvrdosť: 27
• certifikácia: ISO 11600 F 25 LM, EN 15651-1, EN 15651-4, GEV 

EMICODE EC1 R
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C 

Mapeflex PU40

biely

111 šedý 

POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL S NÍZKYM MODULOM PRUŽNOSTI 

EN 15651
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POUŽITIE

Rýchloschnúci, pružný tesniaci tmel na výplň dilatačných a kontrolných 
škár v interiéri a exteriéri, vrátane tých, ktoré sú vystavené náhodnému 
chemickému pôsobeniu uhľovodíkov. Tiež vhodné na pružné lepenie 
rovnakých alebo rôznych materiálov bežne používaných v stavebnom 
priemysle ako alternatíva k tradičným mechanickým ukotveniam sko sú napr. 
skrutky, klince atď. Po aplikácii odporučeného základného náteru vhodný 
takmer na všetky povrchy ako napr. minerálne povrchy, tehla, oceľ, meď, 
hliník, sklo, zrkadlá, sadra, drevoo, plochy ošetrené náterom, príp. niektoré 
druhy plastov.Po úplnej polymerizácii možnosť pretretia náterovou farbou. 

VÝHODY
• jeden výrobok na pružné lepenie a vytesnenie  
• vysoký modul pružnosti
• vysoká schopnosť priľnutia aj na zvislých stenách a stropoch 
• pretierateľnosť
• vysoká prídržnosť
• jednozložkový výrobok
• bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu

APLIKÁCIA
Použitie ako tesniaci tmel: odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu, 
aplikujte Primer A resp. Primer M na nenasiakavé povrhy a nechajte vyschnúť. 
Na plasty použite Primer P. Pri výplni medzier v inštalovaných prvkoch nalepte 
po oboch stranách vyplňovanej škáry papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel, 
vyhlaďte povrch a ihneď pásku odstráňte. Pri výplni dilatačných škár, ešte pred 
vytlačením tmelu, zapracujte do škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, 
ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka).  
Použitie ako pružné lepidlo: povrchy určené na zlepenie očistite  
a odmastite. Výrobok vytlačte v pásoch alebo bodovo každých 15-20 cm a 
zatlačte k sebe oba lepené prvky. Pri lepení ťažkých prvkov je počas  
24 hodín potrebné dočasné podoprenie lepených prvkov.
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku. 

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuše a 600 ml mäkké alumíniové balenia
• spotreba: 3.0 metre z 300 ml kartuše; 6.0 metrov zo 600 ml alumíniového 

balenia (škára10x10 mm)
• farebnosť: biely a 111 šedý, 113 šedý, hnedý, čierny 
• povrchové zaschnutie: 35 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0.7 N/mm²
• shore A tvrdosť: 40
• certifikácia: ISO 11600 F 20 HM, EN 15651-1, EN 15651-4, 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C 

Mapeflex PU45 FT

UNIVERZÁLNY, POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL A LEPIDLO, S VYSOKÝM MODULOM PRUŽNOSTI

biely

111 šedý

čierny

hnedý

113 šedý

EN 15651
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POUŽITIE
Pružný tesniaci tmel na výplň vodorovných dilatačných škár a škár 
medzi stavebnými prvkami v interiéri aj exteriéri. Vhodný na tesnenie 
škár v občianskych a priemyselných podlahách, nákupných centrách, 
parkoviskách, letiskách vystavených vysokému prevádzkovému 
zaťaženiu, s možnosťou aplikácie do spádu 2%. Vhodný na všetky 
nasiakavé minerálne povrchy, kovy, plochy ošetrené náterom, drevo, 
kameň, tehlu, sklo a keramiku. Po úplnej polymerizácii je možnosť 
pretretia náterovou farbou.  
 
VÝHODY
• vysoká tekutosť, rýchla a jednoduchá aplikácia  
• nízky modul pružnosti zamedzuje oddeleniu od stien škáry
• pretierateľnosť
• vysoká prídržnosť aj bez použitia základného náteru 
• jednozložkový výrobok 
• vysoká pružnosť aj pri nízkych teplotách
• jednozložkový výrobok

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter Primer M a nechajte 
vyschnúť. Výrobok nalejte do škáry a okamžite odstráňte papierovú 
pásku. Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 600 ml mäkké alumíniové balenia, 12 kg nádoby 
• spotreba: 6.0 metrov zo 600 ml alumíniového balenia (škára10x10 mm) 
• farebnosť: 111 šedý 
• povrchové zaschnutie: 2 hodiny (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu) 
• prevádzkové predĺženie: 25%
• modul pružnosti: 0.25 N/mm²
• shore A tvrdosť: 22
• certifikácia:  ISO 11600 F 25 LM, EN 15651-4
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PU50 SL

VYSOKO TEKUTÝ, POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL S NÍZKYM MODULOM PRUŽNOSTI 

111 šedý

EN 15651
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POUŽITIE
Tesniaci tmel na výplň škár vystavených malým pohybom v priebehu 
prevádzky, vhodný do prostredia s vysokým mechanickým zaťažením 
a intenzívnym dopravným zaťažením, na použitie v interiéri aj exteriéri. 
Tesniaci tmel s vysokým modulom pružnosti a vysokou tvrdosťou 
povrchu, pre škáry vystavené častému pohybu ťažkých dopravných 
prostriedkov, pohybujúcich sa pomalou rýchlosťou, ako napr. kryté 
parkoviská, supermarkety, komerčné priestory, sklady a výrobné 
priestory. Tiež vhodný aj na výplň škár v styku stena/ podlaha. 
Vyznačuje sa výbornou prídržnosťou na betón, keramiku, drevo a kovy, za 
predpokladu aplikácie základného náteru Primer EP alebo Primer MF.  
 
VÝHODY
• vysoký modul pružnosti, vysoká pevnosť 
• dobrá chemická odolnosť 
• vysoká tekutosť, rýchla a jednoduchá aplikácia  
• vopred navážené obe zložky 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter a nechajte vyschnúť. 
Obe zložky zmiešajte, výrobok nalejte do škáry a okamžite odstráňte 
papierovú pásku. Viac informácií je uvedených v Technickom liste 
výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 5 a 10 kg balenia  (A+B)
• spotreba: 0.15 kg/meter (škára10x10 mm)
• farebnosť: 113 šedý 
• spracovateľnosť po zmiešaní: 45 minút (+23°C, 50%  relatívna 

vlhkosť vzduchu)
• prevádzkové vytvrdnutie: 24-36 hodín
• prevádzkové predĺženie: 5%
• modul pružnosti: 0.25 N/mm²
• shore A tvrdosť: 65
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PU21

DVOJZLOŽKOVÝ, VYSOKO TEKUTÝ, EPOXI-POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL S VYSOKOU 
MECHANICKOU PEVNOSŤOU

113 šedý
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POUŽITIE
Tesnenie horizontálnych škár vystavených v priebehu prevádzky 
malým až stredným pohybom, vysokému mechanickému zaťaženiu 
a chemickým vplyvom. Tesniaci tmel s vysokým modulom pružnosti 
a vysokou povrchovou tvrdosťou, vhodný na podlahy v parkovacích 
domoch, garážach, nádvoriach, komerčných priestoroch, skladoch a 
výrobných prevádzkach.  Vyznačuje sa výbornou prídržnosťou na betón, 
keramiku, drevo a kovy, za predpokladu aplikácie základného náteru 
Primer EP alebo Primer MF.  
 
VÝHODY
• vysoký modul pružnosti, vysoká pevnosť 
• vysoká chemická odolnosť 
• vysoká tekutosť, rýchla a jednoduchá aplikácia
• vopred navážené obe zložky

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter a nechajte vyschnúť. 
Obe zložky zmiešajte, výrobok nalejte do škáry a okamžite odstráňte 
papierovú pásku. Viac informácii je uvedených v Technickom liste 
výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 10 kg súprava (A+B)
• spotreba: 0.14 kg/meter (škára 10x10 mm)
• farebnosť: 113 šedý 
• spracovateľnosť: 45 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu)
• prevádzkové vytvrdnutie: 24-36 hodín 
• prevádzkové predĺženie: 10%
• shore A tvrdosť: 50
• certifikácia: ISO 11600 F 7.5 P
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PU20

113 šedý

DVOJZLOŽKOVÝ, VYSOKO TEKUTÝ, EPOXI-POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL,
VYSOKÁ PEVNOSŤ A CHEMICKÁ ODOLNOSŤ
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POUŽITIE
Tesnenie horizontálnych a vertikálnych škár vystavených v priebehu 
prevádzky stredným pohybom, vysokému mechanickému zaťaženiu 
a chemickým vplyvom. Tesniaci tmel s vysokým modulom pružnosti 
a s vysokou povrchovou tvrdosťou, vhodný na podlahy a steny v 
parkovacích domoch, garážach, nádvoriach, komerčných priestoroch, 
skladoch a výrobných prevádzkach. Vyznačuje sa výbornou prídržnosťou 
na betón, keramiku, drevo a kovy, za predpokladu aplikácie základného 
náteru Primer EP alebo Primer MF.  
 
VÝHODY
• vysoký modul pružnosti, vysoká pevnosť 
• vysoká chemická odolnosť 
• tixotrópna konzistencia a možnosť aplikácie na vertikálnych povrchoch 
• vopred navážené obe zložky. 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter a nechajte vyschnúť. 
Obe zložky zmiešajte, výrobok aplikujte do škáry s použitím špachtle.  
Okamžite odstráňte papierovú pásku. Viac informácii je uvedených  
v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 5 a 10 kg súpravy (A+B)
• spotreba: 0.15 kg/meter (škára 10x10 mm)
• farebnosť: 113 šedý 
• spracovateľnosť: 35 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu)
• prevádzkové vytvrdnutie: 24-36 hodín 
• prevádzkové predĺženie: 10%
• shore A tvrdosť: 65
• certifikácia: ISO 11600 F 7.5 P, EN 15651-1 
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PU30

113 šedý

DVOJZLOŽKOVÝ, TIXOTRÓPNY, EPOXI-POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL
VYSOKÁ PEVNOSŤ A CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

EN 15651
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POUŽITIE
Tesnenie škár v priemyselných odvetviach, kde sa predpokladá vysoké 
mechanické zaťaženie a prítomnosť chemických látok. Po ošetrení stien 
škáry základným náterom Primer M má tesniaci tmel vysokú prídržnosť 
ku kovom, na nasiakavých povrchoch je potrebné použiť Primer A. 
 
VÝHODY
• jednozložkový výrobok
• vysoká chemická odolnosť, certifikované v súlade s normou  

EN 14187-4 a EN 14187-6
• vysoký modul pružnosti s vysokou deformačnou schopnosťou 
•  vysoká tvrdosť povrchu 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter a nechajte vyschnúť. 
Výrobok aplikujte do škáry a okamžite odstráňte papierovú pásku. 
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 600 ml 
• spotreba: 6.0 metrov zo 600 ml balenia (škára 10x10 mm) 
• farebnosť: 113 šedý
• povrchové vytvrdnutie: 90 minút 
• prevádzkové predĺženie: 20% (bez základného náteru), 25% (so 

základným náterom)
• modul pružnosti: 0.8 N/mm²
• shore A tvrdosť: 36
• certifikácia: EN 11600, EN 14187-4, EN 14187-6
• skladovateľnosť: 12 mesiacov

Mapeflex PU35 CR

JEDNOZLOŽKOVÝ, ELASTICKÝ, POLYURETÁNOVÝ TMEL S VYSOKOU PEVNOSŤOU A VYSOKOU 
CHEMICKOU ODOLNOSŤOU 

113 šedý
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POUŽITIE
Tesniaci tmel do škár na cestách, ktoré sú vystavené vysokému 
mechanickému zaťaženiu a intenzívnej dopravnej premávke.Je 
pripravený na priame použitie (zložky A+B) alebo zmiešaním  
s kremičitým pieskom frakcie 0.5 v hmotnostnom pomere max. 1:1 
(A+B+C). Na zdokonalenie prídržnosti ku stenám škáry sa odporúča 
použiť základný náter Primer PU60. 
 
VÝHODY
• vysoký modul pružnosti a tvrdosť povrchu
• na výplň malých aj veľkých objemov
• vysoká odolnosť proti valivému treniu 
• rýchle uvedenie do prevádzky 
• výhodná cena 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Zmiešajte obe zložky, ak 
je potrebné, pridajte kremičitý piesok 0.5 mm v max. hmotnostnom 
pomere 1:1 a ihneď vylejte tesniaci tmel do škáry. Tmel je odolný 
proti prevádzkovému zaťaženiu po cca. 1 hodine. Na urýchlenie času 
tuhnutia/tvrdnutia pridajte Mapeflex PU65 Catalyst. Viac informácii je 
uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenia: 10 kg nádoby (A+B)
• spotreba: 1.2 kg/liter vyplňovaného priestoru len (A+B), 1.6 kg/liter 

vyplňovaného priestoru (A+B+C) t.j. s kremičitým pieskom frakcie 0.5 
mm v hmotnostnom pomere 1:1

• farebnosť: čierny
• povrchové zaschnutie: 15 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu) 
• prevádzkové vytvrdnutie: 2-3 hodiny
• úplné vytvrdnutie: 24 hodín 
• shore A tvrdosť: 80 (A+B) bez kremičitého piesku, 90 (A+B+C) s 

kremičitým pieskom frakcie 0.5 v hmotnostnom pomere max. 1:1 
• prevádzkové predĺženie: 250% (A+B) bez kremičitého piesku, 85% 

(A+B+C) s kremičitým pieskom frakcie 0.5 v hmotnostnom pomere 
max. 1:1 

• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PU65

DVOJZLOŽKOVÝ, POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL PRE CESTNÉ ŠKÁRY 

čierny
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POUŽITIE
Tesniaci tmel na výplň škár vystavených možnému kontaktu s 
uhľovodíkmi ako napr. letiská, nádvoria, nádrže, garáže, parkoviská, 
servisy, hangáre, cesty, prístupové rampy a priemyselné prevádzky. 
Vhodný aj na tesnenie nádrží, záchytných nádrží a kanálov v trvalom 
kontakte s vodou. Po aplikácii základného náteru Primer PU60  
zvyšuje prídržnosť k betónovým povrchom.  
 
VÝHODY
• nízky modul pružnosti zabezpečuje vysokú deformačnú schopnosť 
• vysoká odolnosť proti uhľovodíkom 
• tixotrópna konzistencia umožňuje aplikáciu na zvislé povrchy 
• vopred navážené obe zložky. 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter a nechajte vyschnúť. 
Výrobok aplikujte do škáry a okamžite odstráňte papierovú pásku. 
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 10 kg súpravy (A+B)
• spotreba: 0.14 kg/meter (škára 10x10 mm) 
• farebnosť: čierny 
• spracovateľnosť: 30 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu)
• prevádzkové vytvrdnutie: 24 hodín 
• prevádzkové predĺženie: 25%
• modul pružnosti: 0.30 N/mm²
• shore A tvrdosť: 20
• certifikácia: ISO 11600 F 25 LM
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PB25

čierny

DVOJZLOŽKOVÝ, TIXOTRÓPNY, POLYURETÁNOVY TESNIACI TMEL, S NÍZKYM MODULOM PRUŽNOSTI 
A S ODOLNOSŤOU PROTI UHĽOVODÍKOM
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POUŽITIE
Tesniaci tmel do škár vystavených náhodnému alebo občasnému 
kontaktu s olejmi, naftou, benzínom, mazivami a rozpustnými 
prípravkami. Po aplikácii základného náteru Primer PU60 zvyšuje 
prídržnosť k betónovým povrchom.  
 
VÝHODY
• vysoká tekutosť
• nízky modul pružnosti 
• certifikované pre použitie na letiskách
• vysoká odolnosť proti uhľovodíkom 
• rýchlosť

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku, aplikujte základný náter a nechajte vyschnúť. 
Výrobok vylejte do škáry a okamžite odstráňte papierovú pásku. 
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  
  
VLASTNOSTI
• balenie: 10 kg súpravy (A+B)
• spotreba: 0.15 kg/meter (škára 10x10 mm) 
• farebnosť: čierny 
• spracovateľnosť: 45 minút 
• prevádzkové vytvrdnutie: 24 hodín 
• prevádzkové predĺženie: 25%
• modul pružnosti: 0.30 N/mm²
• shore A tvrdosť: 18
• certifikácia: Fed. Spec. SS-S-200-E 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex PU70 SL

DVOJZLOŽKOVÝ, TEKUTÝ, ELASTICKÝ, POLYURETÁNOVÝ TESNIACI TMEL S ODOLNOSŤOU PROTI 
UHĽOVODÍKOM 

čierny
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POUŽITIE
Pružný tesniaci tmel a lepidlo na strešné konštrukčné prvky ako napr. 
odvodňovacie potrubia, odkvapové rúry, bleskozvody alebo strešné 
krytiny. Výrobok je všeobecne vhodný na kovové konštrukcie, ako napr. 
silá, kontajnery, prevzdušňovacie kanále a kovové povrchové úpravy, 
na tesnenie a lepenie kovov ako napr. meď, oceľ, pozinkované plechy, 
náterom ošetrené plechy alebo hliník. Je dokonale kompatibilný so 
stavebnými materiálmi ako napr. omietka, betón, drevo, tehla a sklo. 
Výrobok je vhodný aj na polykarbonáty.  
 
VÝHODY
• výborná odolnosť proti náročným poveternostným podmienkam a starnutiu 
• rýchla polymerizácia 
• vysoká odolnosť proti zmenám teploty 
• výborná prídržnosť aj bez použitia základného náteru 
• nízky modul pružnosti 
• neutrálne zosieťovanie, bez nepríjemného zápachu 

APLIKÁCIA
Starostlivo očistite povrch a odstráňte prípadné mastnoty. Pri tesnení 
kovových prvkov, vytlačte tmel pozdĺž nižšie osadeného prvku, prekryte 
vyšším a pokiaľ je tmel ešte čerstvý, spoločne zatlačte k sebe. Za účelom 
dokonalej vodotesnosti vytesnite miesto prekrytia niekoľko milimetrovou 
vrstvou tmelu. Pri výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, 
zapracujte na dno škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na 
správne vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka). Viac informácii je 
uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 310 ml kartuše 
• spotreba: 3.1 metra z 310 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: transparentný, šedý, medený, tmavo hnedý  
• povrchové zaschnutie: 15 minút (+23°C, 50%  relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 25%
• modul pružnosti: 0.35 N/mm²
• shore A tvrdosť: 25
• certifikácia: ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM, SNJF, EN 

15651-1, EN 15651-2 a GEV EMICODE EC1 Plus
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapesil BM

NEUTRÁLNY, SILIKÓNOVÝ TESNIACI TMEL NA KOVOVÉ POVRCHY

transparentný

šedý

medený

tmavo hnedý

EN 15651
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POUŽITIE
Elastický tesniaci tmel na použitie okolo konštrukčných prvkov na 
strechách a fasádach ako napr. plechové strešné krytiny, odkvapové 
potrubie, sendvičové panely, okenné a dverné kovania  a fasády 
vystavené poveternostným podmienkam a vetru. Vhodný na výplň 
medzier medzi rozličnými materiálmi vo vlhkom prostredí ako napr. 
kuchyne, kúpeľne alebo šatne a na pružnú výplň dilatačných škár 
v obkladových prvkoch. Vhodný aj na nasiakavé povrchy alebo 
kompaktné materiály v interiéri aj exteriéri.  
 
VÝHODY
• dobrá odolnosť proti zvetrávaniu
• odolnosť proti zmenám teploty 
• neutrálne vyzrievanie, bez nepríjemného zápachu 
• kompatibilné s väčšinou stavebných materiálov*
*pri plastoch prosím kontaktujte Technické oddelenie Mapei

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni dilatačných škár, 
ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry 
nalepte papierovú pásku. Výrobok aplikujte do škáry, povrch vyhlaďte a 
pásku okamžite odstráňte. Viac informácii je uvedených v Technickom 
liste výrobku.    
  
VLASTNOSTI
• balenie: 280 ml kartuše 
• spotreba: 2.8 metra z 280 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: transparentný, biely, šedý-biely, šedý, medený, tmavo 

hnedý  
• povrchové zaschnutie: 35 minút 
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0.37 N/mm²
• shore A tvrdosť: 24
• certifikácia: EN 15651-1, EN 15651-3, GEV EMICODE EC1 Plus
• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapesil GP

PLESNIAM ODOLNÝ, NEUTRÁLNY, SILIKÓNOVÝ TESNIACI TMEL PRE STAVEBNÝ PRIEMYSEL

šedý

medený

tmavo hnedý

transparentný

biely

šedý-biely

EN 15651
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POUŽITIE
Pružný tesniaci tmel na výplň dilatačných škár a medzier na fasádach 
a v prírodnom kameni, pre použitie v interiéri aj exteriéri. Vhodný na 
nasiakavé materiály používané v stavebnom priemysle, ktoré sú citlivé  
na vznik fľakov ako napr. betón, drevo, kov, sklo, PVC a zrkadlá  
(po predchádzajúcom očistení).

 
VÝHODY
• bez tvorby fľakov, v súlade s ASTM C 1248
• výborná prídržnosť bez použitia základného náteru na mnohých povrchoch 
• vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom, starnutiu a tvorbe plesní
• nízky modul pružnosti 
• dostupný v širokej palete farieb
• neutrálne zosieťovanie, bez nepríjemného zápachu

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni medzier a dutín 
nalepte pozdĺž okrajov papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel, vyhlaďte 
a pásku ihneď odstráňte. Pri výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením 
tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý 
slúži na správne vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka). Z oboch 
strán vyplňovanej dilatačnej škáry nalepte papierovú pásku. Výrobok 
aplikujte do škáry, povrch vyhlaďte a pásku okamžite odstráňte. Viac 
informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 310 ml kartuše 
• spotreba: 3.1 metra z 310 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: 999 transparentný, 100 biely, 110 šedý, 111 šedý, 112 šedý, 

113 cementovo šedý, 114 šedý, 120 čierny, 130 jasmín a 132 béžový 
(podľa vzorkovníka škárovacích mált MAPEI)  

• povrchové zaschnutie: 15 minút (+23°C, 50%  relatívna vlhkosť 
vzduchu)

• prevádzkové predĺženie: 25%
• modul pružnosti: 0.35 N/mm²
• shore A tvrdosť: 21
• certifikácia: ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM, ASTM C 1248, 

DIN 18540, DIN 18545, BS 5889, TTS 00230C, TTS 001543A, EN 
15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3, EN 15651-4, ISO 16938

• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

113 114

130

Mapesil LM

PLESNIAM ODOLNÝ, NEUTRÁLNY, SILIKÓNOVÝ TESNIACI TMEL NA KAMEŇ, S TECHNOLÓGIOU 
BIOBLOCK®

EN 15651

120

110

132

112

100

999

111
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POUŽITIE
Pružné lepenie nasiakavých prvkov ako alternatíva k mechanickým 
ukotveniam ako sú napr. klince, skrutky, tuhé lepidlá. Vhodné na lepenie 
líšt, profilov, dekoratívnych prvkov a obložení. Možnosť použitia aj na 
zvislých konštrukciách a stropoch. 

 
VÝHODY
• vysoká prídržnosť (počiatočná lepivosť): 25 N/cm²
• možnosť použitia aj na zvislých konštrukciách a stropoch 
• okamžitá lepivosť, prestaviteľnosť do 10-15 minút  
• výborná vyplňovacia schopnosť
• možnosť pretretia náterovou farbou 
• dlhodobý spoj

APLIKÁCIA
Starostlivo očistite a odmastite povrchy určené k zlepeniu, vytlačte tmel  
v pásoch alebo bodovo každých 10-15 cm na oba povrchy a pritlačte k 
sebe na niekoľko sekúnd. Pri lepení ťažkých prvkov, dočasne (na cca.  
24 hodín) podoprite lepené prvky. Jeden z lepených prvkov musí mať 
pórovitý a nasiakavý povrch. Viac informácii je uvedených v Technickom 
liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 310 ml kartuša    
• spotreba: cca. 3.9 metra pri pásoch priemeru 10 mm, 15 metrov pri 

pásoch priemeru 5 mm
• farebnosť: biely 
• povrchové zaschnutie: 10-15 minút (+23°C, 50%  relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• vytvrdnutie: 24-48 hodín (+23°C, 50%  relatívna vlhkosť vzduchu)
• konečná pevnosť v ťahu: 17 N
• konečná pevnosť v strihu: 32.5 kg/cm²
• certifikácia: GEV EMICODE EC1 Plus
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Ultrabond Super Grip

biely

RÝCHLE, AKRYLOVÉ LEPIDLO, NA PRIPEVNENIE PRVKOV V INTERIÉRI
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POUŽITIE
Tesnenie medzier a škár vzniknutých v stavebných prvkoch ako napr. 
omietky, tehly, sadrokartón, drevo a betón. 

 
VÝHODY
• pretierateľnosť 
• jednoduchá aplikácia 
• vodná disperzia, bez obsahu rozpúšťadiel 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni medzier a dutín 
nalepte pozdĺž ich strán papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel a 
vyhľaďte. Ihneď po výplni ochrannú papierovú pásku odstráňte.  Pri výplni 
dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry 
polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie 
rozmerov škáry (šírka : hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej 
škáry nalepte papierovú pásku. Pri vyššom zaťažení sa odporúča steny 
škáry najskôr ošetriť základným náterom vyhotoveným z Mapeflex AC1 
rozriedeným s vodou. Vytlačte tesniaci tmel a vyhľaďte. Ihneď po výplni 
papierovú pásku odstráňte. Výrobok neaplikujte v prípade predpovede 
dažďa, nevhodný pre trvalo ponorené škáry. Viac informácii je uvedených  
v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 310 ml kartuše 
• spotreba: 3.1 metra z 310 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: biely, šedý  
• povrchové zaschnutie: 10 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 10%
• modul pružnosti: 0.37 N/mm²
• shore A tvrdosť: 25
• certifikácia: EN 15651-1
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex AC1

biely

šedý

PRETIERATEĽNÝ, AKRYLOVÝ TESNIACI TMEL

EN 15651-1
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POUŽITIE
Tesnenie škár a medzier vzniknutých medzi nasiakavými materiálmi  
ako napr. sadrokartón, omietka, drevo alebo tehla. Výplň škár, trhlín a 
štrbín vystavených malým pohybom. Vhodný na výplň škár v tepelných 
izolantoch. Vhodný na výplň škár v zateplovacích systémoch. 

 
VÝHODY
• pretierateľnosť 
• jednoduchá aplikácia 
• vodná disperzia, bez obsahu rozpúšťadiel 
• kompatibilný s vlhkými podkladmi 
• pružný 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni medzier a dutín, 
nalepte pozdĺž ich strán papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel a vyhľaďte. 
Ihneď po výplni pásku odstráňte.  Pri výplni medzier a dutín, nalepte pozdĺž 
ich strán papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel, vyhľaďte a okamžite 
odstráňte ochranú papierovú pásku.  Pri výplni dilatačných škár ešte 
pred vytlačením tmelu zapracujte na dno škáry polyetylénový povrazec 
Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka 
: hĺbka). Z oboch strán vyplňovanej dilatačnej škáry nalepte papierovú 
pásku. Pri vyššom zaťažení sa odporúča steny škáry najskôr ošetriť 
základným náterom vyhotoveným z Mapeflex AC4 rozriedeným s vodou. 
Výrobok neaplikujte v prípade predpovede dažďa, nevhodný pre trvalo 
ponorené škáry.  Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.    

VLASTNOSTI
• balenie: 310 ml kartuše, 550 ml mäkké balenia 
• spotreba: 3.1 metra z 310 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: biely, šedý  
• povrchové zaschnutie: 10 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 12,5%
• modul pružnosti: 0.20 N/mm² (pri 50% predĺžení)
• shore A tvrdosť: 10
• certifikácia: ISO 11600 F 12.5 P up, EN 15651-1
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex AC4

biely

šedý

PRUŽNÝ, PRETIERATEĽNÝ, AKRYLOVÝ TESNIACI TMEL 

EN 15651
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POUŽITIE
Tesnenie škár a trhlín vystavených malým až stredným pohybom  
v interiéri aj exteriéri. Vhodný na všetky nasiakavé stavebné materiály. 
Drsný vzhľad tesniaceho tmelu napomáha zakryť priznanú škáru  
v omietke, betóne alebo murive. 

 
VÝHODY
• drsný povrch tmelu pripomína vzhľad omietky 
• pretierateľnosť 
• jednoduchá aplikácia 
• vodná disperzia, bez obsahu rozpúšťadiel 
• kompatibilný s vlhkými podkladmi 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni medzier a dutín, 
nalepte pozdĺž ich strán papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel, vyhľaďte 
a okamžite odstráňte ochranú papierovú pásku.  Pri výplni dilatačných 
škár ešte pred vytlačením tmelu zapracujte na dno škáry polyetylénový 
povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov 
škáry (šírka : hĺbka). Z oboch strán vyplňovanej dilatačnej škáry nalepte 
papierovú pásku. Pri vyššom zaťažení sa odporúča steny škáry najskôr 
ošetriť základným náterom vyhotoveným z Mapeflex AC-P rozriedeným 
s vodou. Výrobok neaplikujte v prípade predpovede dažďa, nevhodný pre 
trvalo ponorené škáry.  Viac informácii je uvedených v Technickom liste 
výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 310 ml kartuše 
• spotreba: 3.1 metra z 310 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: biely 
• povrchové zaschnutie: 15 minút (+23°C, 50% 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• modul pružnosti: 0.11 N/mm² (pri 50% predĺžení)
• shore A tvrdosť: 15
• prevádzkové predĺženie: 12.5%
• certifikácia: ISO 11600 F 12.5 P up, EN 15651-1
• skladovateľnosť: 24 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex AC-P

biely

PRETIERATEĽNÝ, AKRYLOVÝ TESNIACI TMEL S “OMIETKOVÝM EFEKTOM”

EN 15651
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POUŽITIE
Protipožiarny tesniaci tmel na výplň dilatačných škár vystavených malým 
pohybom v občianskych a priemyselných stavbách, pre použitie  
v interiéri aj exteriéri. Obzvlášť vhodný na vytesnenie protipožiarnych 
dverí, na oddelenie a izolovanie skladov pre horľavé materiály, do 
elektrických rozvodní, verejných priestorov a objektov ako sú napr. 
hotely, školy, nemocnice a reštaurácie. 

 
VÝHODY
• odolnosť proti plameňom, dymu a teplu (trieda odolnosti EI) do 212 minút 
• certifikovaný podľa EN 1366-4
• bez požiadavky na povrchovú ochranu
• vodotesný, vzduchotesný a prachotesný pri bežných teplotách 
• v prípade výskytu ohňa vytvára membránu proti prieniku plameňa, dymu 

a teplu
• pretierateľnosť 

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu. Pri výplni medzier a dutín, 
pozdĺž ich strán nalepte papierovú pásku, vytlačte tesniaci tmel a vyhľaďte. 
Ihneď po výplni pásku odstráňte. Pri výplni dilatačných škár, ešte pred 
vytlačením tmelu, zapracujte na dno škáry polyetylénový povrazec 
Mapefoam, ktorý slúži na správne vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : 
hĺbka). Po oboch stranách vyplňovanej dilatačnej škáry nalepte papierovú 
pásku. Pri vyššom zaťažení sa odporúča steny škáry najskôr ošetriť 
základným náterom vyhotoveným z Mapeflex AC-FR rozriedeným  
s vodou. Vytlačte tesniaci tmel a vyhľaďte. Ihneď po výplni pásku odstráňte.  
Výrobok neaplikujte v prípade predpovede dažďa, nevhodný pre trvalo 
ponorené škáry. Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 550 ml mäkké balenia  
• spotreba: 5.5 metra z 550 ml balenia (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: šedý  
• povrchové zaschnutie: 10 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• modul pružnosti: 0.12 N/mm² (pri 50% predĺžení)
• shore A tvrdosť: 25
• prevádzkové predĺženie: 12.5%
• certifikácia: EN 1366-4, EN 15651-1 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex AC-FR

šedý

PROTIPOŽIARNY, PRETIERATEĽNÝ, AKRYLOVÝ TESNIACI TMEL, CERTIFIKOVANÝ PODĽA EN 1366-4

EN 15651
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POUŽITIE
Pevná výplň škár komínov, pecí, žiaričov, grilov a požiarnych stien. 
Vhodný na výplň škár vo žiaruvzdorných tehlách a na ich aplikáciu. 
Špeciálne vyrobený pre pevnú výplň medzier a dutín v stavebných 
prvkoch vystavených plameňom alebo prevádzkovým teplotám do 
1200°C.

 
VÝHODY
• odolnosť do 1200°C
• pre nové stavby aj údržbu exitujúcich 
• dostupnosť v šedej farbe 
• rýchlosť vysychania 
• bez zápachu 

APLIKÁCIA
Povrchy určené na lepenie alebo vytesnenie musia byť suché, zbavené 
voľných častí a látok, ktoré by znižovali prídržnosť, ako napr. oleje alebo 
zvyšky hrdze. Pri škárovaní žiaruvzdorných tehál na nových alebo 
existujúcich objektoch, vytlačte tmel do škáry min. 5x5 mm. Okamžite po 
vytlačení vyhlaďte povrch. Pri inštalácii žiaruvzdorných tehál, vytlačte tmel 
v niekoľkých pásoch na nižšie osadenú tehlu. položte tehlu a zatlačte do 
lôžka, pokiaľ je ešte čerstvé. Po zatlačení musia mať tehly pokryté tmelom 
100% plochy. Ihneď odstráňte zvyšný tmel. Prevádzkovým teplotám je 
možné vystaviť tmel až po 24-72 hodinách schnutia. Viac informácii je 
uvedených v Technickom liste výrobku. 

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuša   
• spotreba: 3.0 metra z 300 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: šedý  
• povrchové zaschnutie: 6 minút (+23°C, 50% relatívna vlhkosť 

vzduchu)
• konečné vytvrdnutie: 4 mm/24 hodín 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex Firestop 1200°C

ŽIARUVZDORNÝ TMEL

šedý
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POUŽITIE
Trvalo plastický, tesniaci tmel na utesnenie a pripevnenie nových 
alebo pôvodných bitúmenových membrán a konštrukčných detailov 
na strechách a strešných krytinách, s okamžitou hydroizolačnou 
schopnosťou a možnosťou aplikácie na vlhkých povrchoch. 

 
VÝHODY
• kompatibilné s bitúmenovými povrchmi 
• okamžitá hydroizolačná schopnosť 
• možnosť aplikácie na vlhkých povrchoch
• prídržnosť na mnohých povrchoch 
• trvalá plastickosť 

APLIKÁCIA
Tmel vytlačte do vytesňovaného priestoru a vyhlaďte stierkou. Pri spájaní 
rôznych materiálov, vytlačte tmel v dostatočnom množstve a s použitím 
oceľovej stierky vyhotovte pás prekrývajúci spoj. Nahriatím oceľovej stierky 
je možné práce zjednodušiť. Viac informácii je uvedených v Technickom 
liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuša   
• spotreba: 3.0 metra z 300 ml kartuše (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: čierny  
• povrchové zaschnutie: 10 minút 
• predĺženie do stavu pretrhnutia: 65% 
• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

BITÚMENOVÝ TESNIACI TMEL 

Mapeflex Blackfill

čierny
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POUŽITIE
Samolepiaci, bitúmenový pás s kovovou fóliou umiestnenou zvrchu 
pásu (hliníkový ochranný náter alebo medený), určený na aplikáciu za 
studena pri tesnení a izolačnom prekrytí trhlín a puklín na strechách a 
strešných krytinách, starých asfaltových pásoch, odkvapových žľaboch, 
sendvičových paneloch, izolačných paneloch, strešných oknách a 
komínoch s prípadnou filtráciou dažďovej vody.

 
VÝHODY
• jednoduchá aplikácia a to aj pri náročných tvaroch 
• hydroizolačná funkcia okamžite po inštalácii 
• aplikácia bez použitia špeciálneho náradia alebo odbornosti 
• odolnosť proti roztrhnutiu, nepriaznivému počasiu a teplotným zmenám
• farebný vzhľad zhodný s farbou strechy

APLIKÁCIA
Odstráňte všetky uvoľnené časti a zvyšky vody z povrchu rovných striech. 
Pri teplotách pod +5°C zohrejte pás teplovzdušnou pištoľou. Zrežte pás do 
požadovaného tvaru podľa tesnenej plochy. Odstráňte silikónovú ochrannú 
fóliu zo zadnej strany pásu, pásom prekryte trhlinu a zatlačte k podkladu 
valčekom. Prekrytie jednotlivých nadpájaných kusov musí byť min. 5 cm. 
Viac informácií je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenia:

Farba Šírka pásu Dĺžka pásu Počet roliek  
v krabici 

Metre  
v krabici 

Hliník

50 mm

10 m

n° 6 60 m
100 mm n° 3 30 m
150 mm n° 2 20 m
200 mm n° 3 30 m

Olovo

50 mm

10 m

n° 6 60 m
100 mm n° 3 30 m
150 mm n° 2 20 m
200 mm n° 3 30 m

Meď
100 mm

10 m
n° 3 30 m

150 mm n° 2 20 m
200 mm n° 3 30 m

• spotreba: metre
• odolnosť proti prevádzkovým teplotám: od -20°C do +80°C (od 

-20°C do +65°C pri aplikácii na povrchoch so sklonoch viac ako 45°)
• teplota pri aplikácii: +5°/+45°C
• predĺženie pri pretrhnutí: > 20% (pri medenej úprave > 10%)
• skladovateľnosť: 12 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapetape

SAMOLEPIACE TESNIACE PÁSY 
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LEPIDLO NA SPÁJANIE VYSOKOTLAKOVÝCH A NÍZKOTLAKOVÝCH TRUBIEK 

Adesilex T Super

červený

POUŽITIE
Lepenie vysoko a nízkotlakových PVC trubiek, objímok, odkvapových 
potrubí a všeobecne armatúr.  

 
VÝHODY
• praktické balenie
• odolnosť proti tlaku 
• odolnosť proti prevádzkovým teplotám: od -15°C do +100°C
• výborná prídržnosť bez použitia základného  náteru 

APLIKÁCIA
Povrchy určené k zlepeniu musia byť čisté a suché. Ak je potrebné, jemne 
povrch zdrsnite. Lepidlo sa z tuby veľmi ľahko vytláča (použite rotačný 
pohyb). Povrchy sú okamžite zlepené, v každom prípade sa však odporúča 
pred plným využitím počkať niekoľko hodín. Viac informácií je uvedených  
v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 90 g tuba a 1 kg konzerva
• farebnosť: červená 
• odolnosť proti teplote: do +100°C
• odolnosť proti mrazu: do -15°C
• skladovateľnosť: 24 mesiacov
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POUŽITIE
Pružná výplň dilatačných škár v občianskych a priemyselných stavbách 
v interiéri aj exteriéri. Pružné lepenie stavebných prvkov ako alternatíva 
k mechanickým ukotveniam. Kompatibilné so všetkými stavebnými 
povrchmi ako napr. minerálne povrchy, kovy, povrchy ošetrené náterom, 
drevo, tehla, prírodný kameň a mnohé druhy plastov. Po úplnom 
vytvrdnutí možnosť pretretia náterovými farbami.  

VÝHODY
• jeden výrobok na pružné vytesnenie aj na lepenie 
• vysoký modul pružnosti, vysoká odolnosť proti zaťaženiu 
• vysoká počiatočná lepivosť, výhoda pri lepení na stenách a stropoch 
• pretierateľnosť
• výborná odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu 
• predĺžená skladovateľnosť
• bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu
• kompatibilnosť s vlhkým prostredím 

APLIKÁCIA
Použitie ako tesniaci tmel: odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu 
určeného na vytesnenie. Pri vysokom prevádzkovom zaťažení použite 
základný náter Primer FD, na plasty použite Primer P. 
Po okrajoch vytesňovaného priestoru  nalepte ochrannú papierovú pásku, 
vytlačte tesniaci tmel a vyhlaďte. Okamžite po vyhladení pásku odstráňte. 
Pri výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na 
dno škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne 
vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka). Následne je postup 
identický ako je uvedené vyššie.    
Použitie ako lepidlo: starostlivo očistite a odmastite povrchy určené  
k zlepeniu, vytlačte tmel v pásoch alebo bodovo každých 15-20 cm na oba 
povrchy a pritlačte k sebe na niekoľko sekúnd. Pri lepení ťažkých prvkov 
dočasne (na cca. 24 hodín) podoprite lepené prvky.  
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku. 

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuše  
• spotreba: 3.0 metra z 300 ml balenia (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: biely, šedý 113, hnedý a čierny  
• povrchové zaschnutie: 30 minút (+23°C, 50% relatívna 

vlhkosť vzduchu)
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0.66 N/mm² 
• shore A tvrdosť: 36
• certifikácia: ISO 11600 F 20 HM, EN 15651-1, EN 

15651-4, GEV EMICODE EC1 R Plus, vhodný na 
kontakt s pitnou vodou  

• skladovateľnosť: 15 mesiacov v rozmedzí teplôt 
od +5°C do +25°C

HYBRIDNÝ TESNIACI TMEL A LEPIDLO, S VYSOKÝM MODULOM PRUŽNOSTI 

Mapeflex MS45

EN 15651

113 šedý

biely

hnedý

čierny
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POUŽITIE
Pružné vytesnenie medzi rovnakými a/alebo rôznymi stavebnými 
materiálmi bežne používanými v stavebnom priemysle. Vhodné pri 
tesnení skiel.  

 
VÝHODY
• jeden výrobok na tesnenie aj lepenie 
• kompatibilný s vlhkým povrchom 
• krištáľovo číry
• špeciálny špic 
• bez obsahu rozpúšťadiel

APLIKÁCIA
Použitie ako tesniaci tmel: odstráňte všetky uvoľnené časti z povrchu 
určeného na vytesnenie. Pri vysokom prevádzkovom zaťažení použite 
základný náter Primer FD, na plasty použite Primer P. 
Po okrajoch vytesňovaného priestoru  nalepte ochrannú papierovú pásku, 
vytlačte tesniaci tmel a vyhlaďte. Okamžite po vyhladení pásku odstráňte. 
Pri výplni dilatačných škár, ešte pred vytlačením tmelu, zapracujte na 
dno škáry polyetylénový povrazec Mapefoam, ktorý slúži na správne 
vydimenzovanie rozmerov škáry (šírka : hĺbka). Následne je postup 
identický ako je uvedené vyššie.    
Použitie ako lepidlo: starostlivo očistite a odmastite povrchy určené k 
zlepeniu, vytlačte tmel v pásoch alebo bodovo každých 15-20 cm na oba 
povrchy a pritlačte k sebe na niekoľko sekúnd. Pri lepení ťažkých prvkov 
dočasne (na cca. 24 hodín) podoprite lepené prvky. Viac informácii je 
uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuše  
• spotreba: 3.0 metra z 300 ml balenia (škára 10x10 mm)  
• farebnosť: krištáľovo číry  
• povrchové zaschnutie: 35 minút 
• prevádzkové predĺženie: 20%
• modul pružnosti: 0.80 N/mm² 
• shore A tvrdosť: 35
• certifikácia: ISO 11600 F 20 HM, EN 15651-1, EN 15651-3 a EC1 R PLUS 
• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

Mapeflex MS Crystal

HYBRIDNÝ, ELASTICKÝ TESNIACI TMEL A LEPIDLO, S VYSOKÝM MODULOM PRUŽNOSTI

EN 15651

transparentný
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POUŽITIE
Montážne lepidlo na spájanie stavebných a priemyselných prvkov 
bez alebo s obmedzeným použitím mechanických spojovacích 
materiálov. Deformovateľné spájanie  mnohých ľahkých alebo ťažkých 
konštrukčných stavebných prvkov, vrátane vlhkých. Vhodný na lepenie 
panelov, povlakov, zrkadiel a dekoratívnych prvkov v interiéri aj exteriéri. 
Špeciálne určený na lepenie povrazca Idrostop Soft.

 
VÝHODY
• vysoká počiatočná lepivosť 
• vysoká pevnosť spoja už po veľmi krátkom čase 
• bez nutnosti použitia dodatočných upínadiel, nezväčšuje objem
• kompatibilný so všetkými stavebnými materiálmi*, vrátané vlhkých 

materiálov
• pokiaľ je čerstvý, vyrovnáva drobné nedokonalosti medzi dvomi povrchmi; 

schopnosť prenášať rozdielne rozpínanie lepených materiálov/prvkov po 
vytvrdnutí 

• vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri a pod vodou 
* pri plastoch, kontaktujte Technické oddelenie MAPEI

APLIKÁCIA
Povrchy určené k zlepeniu dôkladne očistite a odmastite. Aplikujte 
Primer FD alebo Primer P a nechajte vyschnúť. Cez špeciálny špic 
trojuholníkového tvaru vytlačte na lepený prvok jeden alebo viac pásov 
vzdialených od seba cca. 10-15 cm, ihneď zatlačte lepené prvky k sebe 
do min. 10 sekúnd. Pri lepení ťažkých prvkov, dočasne (na cca. 24 hodín) 
podoprite lepené prvky.  
Viac informácii je uvedených v Technickom liste výrobku.  

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml kartuše  
• spotreba: 5.0 metrov z 300 ml balenia 
• farebnosť: biely   
• povrchové zaschnutie: 5 minút 
• čas vytvrdnutia: 2 hodiny 
• počiatočná pevnosť v ťahu (počiatočná lepivosť): 25 N
• konečná pevnosť v ťahu: 30 kg/cm²
• certifikácia: GEV EMICODE EC1 R Plus 
• skladovateľnosť: 18 mesiacov v rozmedzí teplôt od +5°C do +25°C

HYBRIDNÉ MONTÁŽNE LEPIDLO PRE POUŽITIE V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI 

biely

Ultrabond MS Rapid
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POUŽITIE
Polyetylénový povrazec s uzavretou bunečnou štruktúrou na 
vydimenzovanie správnej hĺbky pružných škár, trhlín a medzier, určených 
k vytesneniu. Použitie povrazca zabraňuje tesniacemu tmelu zlepiť sa  
s dnom škáry. 

 
VÝHODY
• ľahko stlačiteľný povrazec, prispôsobivosť k rôznym rozmerom škáry
• nelepivosť všetkých tesniacich tmelov 
• uzavretá bunečná štruktúra zamedzuje nasiaknutiu vody 
• vo vlhkom prostredí neprichádza k rozkladu 
• vysoká rozmerová stálosť a dobrá chemická odolnosť 

APLIKÁCIA
Priemer použitého povrazca musí byť vždy o 20-30% väčší ako je 
priemerná šírka utesňovanej škáry. Povrazec zatlačte do škáry  
v požadovanej hĺbke. 

VLASTNOSTI
• objemová hmotnosť: 40 kg/m³
• priemer a balenie: 

Ø   6 mm, 550 m rolky, 
Ø 10 mm, 550 m rolky, 
Ø 15 mm, 550 m rolky,  
Ø 20 mm, 350 m rolky, 
Ø 25 mm, 200 m rolky,  
Ø 30 mm, 160 m rolky.

Mapefoam

POLYETYLÉNOVÝ POVRAZEC NA VYDIMENZOVANIE PRUŽNÝCH STAVEBNÝCH ŠKÁR 
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Základné nátery - Priméry

POUŽITIE
Primer M je jednozložkový, polyuretánový, základný náter určený na zdokonalenie 
prídržnosti jednozložkových, polyuretánových tesniacich tmelov v pružných škárach 
na nesavých povrchoch ako sú napr. kovy (železo, oceľ, hliník, meď, pozinkované 
plechy a pod.) keramika, sklo alebo lakované plechy a na savých povrchoch ako 
napr. betón. Primer M je pripravený na priame použitie, aplikuje sa štetcom v jednej 
vrstve. V okamihu, keď základný náter vyschol a nie je lepivý na dotyk, je možné 
aplikovať tesniaci tmel, po cca. 40 minútach pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti 
vzduchu. 

VLASTNOSTI
• spotreba: 0,100 kg/m² (10-15 g/bm na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry) 
• balenie: 250 g nádoby 

POUŽITIE
Transparentný, rozpúšťadlový základný náter na zdokonalenie prídržnosti neutrálnych 
silikónových tmelov Mapesil, jednozložkových, hybridných tesniacich tmelov 
Mapeflex a Ultrabond ku mnohým pevným a pružným plastom ako napr. PVC, 
polykarbonáty, polyolefíny, HD polypropylény, penové polyetylény, EPDM a plexisklá.
Primer P je pripravený na priame použitie, aplikuje sa štetcom v jednej alebo 
viacerých vrstvách, v závislosti od pórovitosti povrchu.V okamihu keď základný 
náter vyschol a nie je lepivý na dotyk, je možné aplikovať tesniaci tmel, po cca. 
20 minútach pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. V prípade pochybností, 
vykonajte pred aplikáciou predbežný test alebo kontaktujte Technické oddelenie 
MAPEI. 

VLASTNOSTI
• spotreba: 0,150 kg/m² (15-20 g/bm na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry)
• balenie: 150 g nádoby 

PRIMER M
Základný náter pre nasiakavé a nenasiakavé povrchy

PRIMER P
Základný náter na plasty 
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POUŽITIE
Transparentný, dvojzložkový, epoxidový, rozpúšťadlový základný náter na 
zdokonalenie prídržnosti epoxi-polyuretánových tesniacich tmelov Mapeflex. 
Zmiešajte obe zložky a aplikujte štetcom na savé a súdržné povrchy jeden alebo 
viac vrstiev, v závislosti od pórovitosti povrchu. V okamihu keď základný náter 
vyschol a nie je lepivý na dotyk, je možné aplikovať tesniaci tmel, od 3 do 24 
hodín pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. Spracovateľnosť výrobku po 
zmiešaní je 4-5 hodín. 

VLASTNOSTI
• spotreba: 0,6 kg/m² (50-60 g/bm na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry)5÷10 g/bm  
   na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry
• balenie: 10 kg súpravy (A+B) 

POUŽITIE
Jednozložkový, rozpúšťadlový základný náter na zdokonalenie prídržnosti 
polymérmi modifikovaných, tesniacich tmelov Mapeflex PB25 a Mapeflex  
PU70 SL. Primer PU60 je pripravený na priame použitie, aplikuje sa štetcom  
v jednej alebo viacerých vrstvách, v závislosti od pórovitosti podkladu. V okamihu 
keď základný náter vyschol a nie je lepivý na dotyk, je možné aplikovať tesniaci 
tmel, po cca. 24 hodinách pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. 

VLASTNOSTI
• spotreba: 0,8 kg/m² (80-100 g/bm na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry)
• balenie: 10 kg kanister  

PRIMER EP
Základný náter pre Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 a Mapeflex PU30

PRIMER PU60
Základný náter pre Mapeflex PB25 a Mapeflex PU70 SL
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POUŽITIE
Dvojzložkový, epoxidový základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, na 
zdokonalenie prídržnosti epoxi-polyuretánových tesniacich tmelov zo skupiny 
Mapeflex. Zmiešajte obe zložky a aplikujte štetcom na savé a súdržné 
povrchy jednu alebo viac vrstiev, v závislosti od pórovitosti povrchu.
V okamihu keď základný náter vyschol a nie je lepivý na dotyk, je možné 
aplikovať tesniaci tmel, od 4 do 48 hodín pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti 
vzduchu. Spracovateľnosť výrobku po zamiešaní je 90 minút. 

VLASTNOSTI
• spotreba: 0,25 kg/m² (25-30 g/bm na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry) 
• balenie: 1 kg súprava (A+B) a 6 kg súprava (A+B)   

Základné nátery - Priméry

POUŽITIE
Jednozložkový, silikónový, rozpúšťadlový základný náter na zdokonalenie prídržnosti 
silikónových tesniacich tmelov Mapesil na savých minerálnych povrchoch. Primer 
FD je pripravený na priame použitie, aplikuje sa štetcom v jednej alebo viacerých 
vrstvách, v závislosti od pórovitosti podkladu. V okamihu keď základný náter vyschol 
a nie je lepivý na dotyk, je možné aplikovať tesniaci tmel, po cca. 60 minútach pri 
+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. 

VLASTNOSTI
• spotreba: 5÷10 g/bm na 1 cm hĺbky ošetrovanej škáry 
• balenie: 200 a 900 g nádoby    

PRIMER FD
Základný náter pre tesniace tmely zo skupiny Mapesil 

PRIMER MF
Základný náter pre tesniace tmely Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 a Mapeflex PU30
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Poznámky



38 Vzorkovník obsahuje 30 štandardných farebných odtieňov  a niektoré špeciálne farby. 

Vzorkovník farieb 
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Adesilex T Super ●
Mapesil Z Plus ● ● ● ● ●
Mapesil U ● ●
Mapesil AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapesil 300°C ●
Mapeflex AC1 a AC4 ● ●
Ultrabond Super Grip ●
Mapeflex AC-P ●
Mapeflex AC-FR ●
Mapeflex Firestop 1200°C ●
Mapeflex Blackfill ●
Mapeflex PU40 ● ●
Mapeflex PU45 FT ● ● ● ● ●
Mapeflex PU50 SL ●
Mapeflex PB25 ●
Mapeflex PU70 SL ●
Mapeflex PU65 ●
Mapeflex PU20 ●
Mapeflex PU30 ●
Mapeflex PU35 CR ●
Mapeflex PU21 ●
Mapesil BM ● ● ● ●
Mapesil GP ● ● ● ● ● ●
Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapeflex MS45 ● ● ● ●
Ultrabond MS Crystal ●
Ultrabond MS Rapid ●
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Adesilex T Super ●
Mapesil Z Plus ● ● ● ● ●
Mapesil U ● ●
Mapesil AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapesil 300°C ●
Mapeflex AC1 a AC4 ● ●
Ultrabond Super Grip ●
Mapeflex AC-P ●
Mapeflex AC-FR ●
Mapeflex Firestop 1200°C ●
Mapeflex Blackfill ●
Mapeflex PU40 ● ●
Mapeflex PU45 FT ● ● ● ● ●
Mapeflex PU50 SL ●
Mapeflex PB25 ●
Mapeflex PU70 SL ●
Mapeflex PU65 ●
Mapeflex PU20 ●
Mapeflex PU30 ●
Mapeflex PU35 CR ●
Mapeflex PU21 ●
Mapesil BM ● ● ● ●
Mapesil GP ● ● ● ● ● ●
Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapeflex MS45 ● ● ● ●
Ultrabond MS Crystal ●
Ultrabond MS Rapid ●



Mapefix

ETA certified and CE mark

Mapei’s new range of certified chemical anchors 
for all your design needs.

Definitely anchored!

Mapei na Vašej strane: 
viac informácii na www.mapei.sk/mapeislovensko

Mapefix

ETA certifikácia a označenie CE 

nová výrobková skupina certifikovaných chemických kotiev Mapei  
pre každý projekt. 

Určite pripevnené!

Mapefix PE Wall 

ĽAHKÉ ZAŤAŽENIE
NA MURIVO

Mapefix PE SF

ŤAŽKÉ ZAŤAŽENIE 
NA BETÓN A MURIVO 

Mapefix VE SF

ŠTRUKTURÁLNE ZAŤAŽENIE 
PRE VŠETKY MATERIÁLY 

PRE VŠETKY MATERIÁLY 
ŠTRUKTURÁLNE ZAŤAŽENIE 

Mapefix EP

PRE VŠETKY MATERIÁLY 
ŠTRUKTURÁLNE ZAŤAŽENIE 

Mapefix EP Seismic 
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POUŽITIE
Dvojzložková, čistá, epoxidová živica v pomere 2:1, dodávaná v kartuši 
s dvomi samostatnými priehradkami a statickou zmiešavacou tryskou. 
Certifikované pre chemické kotvy na upevnenie kotevných skrutiek a 
oceľovej výstuže do jadrových otvorov s drsným a hladkým povrchom, 
pre všetky druhy stavebných materiálov ako napr. betón, drevo a všetky 
druhy muriva. Tiež certifikované pre prídavnú oceľovú výstuž a kotviace 
prvky vystavené seizmickému zaťaženiu (trieda C1 a C2). Vhodné pre 
všetky druhy štrukturálneho zosilnenia, konštrukčné škáry, na použitie 
v agresívnych podmienkach, pod vodou a pri statickom, dynamickom 
alebo seizmickom zaťažení.  

 
VÝHODY
• pre kotvy v ťahových a tlakových zónach a pri seizmickom zaťažení 
• pre betóny s trhlinami aj bez trhlín 
• pre všetky druhy stavebných materiálov, vrátane vlhkých a mokrých a 

materiály pod vodou
• predĺžená spracovateľnosť 
• 4 ETA certifikácie
• veľmi vysoké mechanické pevnosti 
• špeciálne kartuše umožňujú úplne spotrebovanie obsahu balenia 
• pre kotevnú výstuž od M8 do M30 a oceľovú výstuž od Ø8 až do Ø32

APLIKÁCIA
Vypočítajte rozmer kotvy v súlade s inštrukciami uvedenými v technickom 
liste výrobku, vyvŕtajte otvor, odstráňte prachové časti, naskrutkujte 
statický zmiešavač na kartušu, vytlačte tri body a vyplňte otvor do 2/3 
hĺbky bez toho, aby sa zavzdušnil . Do otvoru inštalujte rotačným pohybom 
kotevnú výstuž až kým zvyšková živica nevyteká z otvoru. 

VLASTNOSTI
• balenie: 470 ml kartuše
• farba: šedá 
• skladovateľnosť: 24 mesiacov pri teplote od +5°C do +25°C 
• aplikačná teplota: od +5°C do +40°C
• certifikácia: ETA option 1 pre kotvy v ťahovej zóne (M12-M24) a 

tlakovej zóne (M8-M30); ETA seismic trieda C2 pre kotvy v seizmickom 
prostredí; ETA REBAR option pre prídavnú oceľovú výstuž  
v železobetónoch (Ø8-Ø32).

Mapefix EP 470 Seismic

CHEMICKÁ KOTVA NA BÁZE ČISTEJ, EPOXIDOVEJ ŽIVICE PRE ŠTRUKTURÁLNE ZAŤAŽENIE 

OP1: cracked and non cracked 
concrete

C2: Seismic performance

M12 ÷ M24

M16 ÷ M24

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
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POUŽITIE
Dvojzložková, čistá, epoxidová živica, bez obsahu styrénov, dodávaná 
v kartuši s dvomi samostatnými priehradkami a statickou zmiešavacou 
tryskou. Certifikované pre chemické kotvy na upevnenie oceľovej výstuže 
do jadrových otvorov s drsným a hladkým povrchom, pre všetky druhy 
stavebných materiálov ako napr. betón, kameň alebo drevo a všetky 
druhy muriva. Tiež certifikované pre prídavnú oceľovú výstuž a kotviace 
prvky vystavené seizmickému zaťaženiu (trieda C1 a C2). Vhodné 
pre všetky druhy štrukturálneho zosilnenia, na použitie v agresívnych 
podmienkach, vlhkom prostredí a pod vodou a pri statickom, 
dynamickom alebo seizmickom zaťažení. 

 VÝHODY
• pre kotvy v ťahových a tlakových zónach a pri seizmickom zaťažení 
• pre betóny s trhlinami i bez trhlín 
• pre všetky druhy stavebných materiálov, vrátane vlhkých a mokrých a pre 

materiály pod vodou
• predĺžená spracovateľnosť 
• 6 ETA certifikácie
• veľmi vysoké mechanické pevnosti 
• špeciálne kartuše umožňujú úplne spotrebovanie obsahu balenia 
• pre kotevnú výstuž od M8 do M39 (certifikované od M8 do M30) a oceľovú 

výstuž od Ø8 až do Ø32 (certifikované až do Ø32)

APLIKÁCIA
Vypočítajte rozmer kotvy v súlade s inštrukciami uvedenými v technickom 
liste výrobku, vyvŕtajte otvor, odstráňte prachové časti, naskrutkujte 
statický zmiešavač na kartušu, vytlačte tri body a vyplňte otvor do 2/3 
hĺbky bez toho, aby sa zavzdušnil . Do otvoru inštalujte rotačným pohybom 
kotevnú výstuž až kým zvyšková živica nevyteká z otvoru. 

VLASTNOSTI
• balenie: 385 ml kartuše 
• farba: šedá 
• teplota počas skladovania: od +5°C do +25°C 
• aplikačná teplota: od +5°C do +40°C
• certifikácia: ETA option 1 pre kotvy v ťahovej zóne (M12-M30, 

Ø12-Ø32) a tlakovej zóne (M8-M30, Ø8-Ø32); ETA seismic trieda C1 
a C2 pre kotvy v seizmickom prostredí; ETA REBAR pre prídavnú 
oceľovú výstuž v železobetónoch (Ø8-Ø25); ETA core drill pre kotvy v 
do jadrovo vyvŕtaných otvorov (M10-M24, Ø10-Ø25), ohňovzdorné pre 
kotvy v priestoroch ohrozených ohňom.

CHEMICKÁ KOTVA NA BÁZE ČISTEJ, EPOXIDOVEJ ŽIVICE PRE ŠTRUKTURÁLNE ZAŤAŽENIE 

Mapefix EP 385

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25
C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32

C2: Seismic performance

M12 ÷ M16
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POUŽITIE
Dvojzložková, čistá, vinylesterová živica bez obsahu styrénov a 
rozpúšťadiel, dodávaná v jednej kartuši so statickým zmiešavačom. 
Certifikované pre chemické kotvy na upevnenie oceľovej výstuže do 
otvorov s drsným povrchom, pre všetky druhy stavebných materiálov 
ako napr. betón, kameň alebo drevo a pre všetky druhy muriva. 
Tiež certifikované pre prídavnú oceľovú výstuž a kotviace prvky 
vystavené seizmickému zaťaženiu (trieda C1). Vhodné pre všetky druhy 
štrukturálneho zosilnenia, na použitie v agresívnych podmienkach, 
vlhkom prostredí a pod vodou a pri statickom, dynamickom alebo 
seizmickom zaťažení.  

 VÝHODY
• pre kotvy v ťahových a tlakových zónach a pri seizmickom zaťažení 

• pre betóny s trhlinami i bez trhlín 

• pre všetky druhy stavebných materiálov, vrátane vlhkých a mokrých

• rýchle vytvrdnutie  

• 4 ETA certifikácie

• veľmi vysoké mechanické pevnosti 

• špeciálne kartuše umožňujú úplne spotrebovanie obsahu balenia 

• pre kotevnú výstuž od M8 do M30 a oceľovú výstuž od Ø8 až do Ø32 

APLIKÁCIA
Vypočítajte rozmer kotvy v súlade s inštrukciami uvedenými v technickom 
liste výrobku, vyvŕtajte otvor, odstráňte prachové časti, naskrutkujte 
statický zmiešavač na kartušu, vytlačte tri body a vyplňte otvor do 2/3 
hĺbky bez toho, aby sa zavzdušnil . Do otvoru inštalujte rotačným pohybom 
kotevnú  výstuž až kým zvyšková živica nevyteká z otvoru. 

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml  a 420 ml kartuše 
• farba: šedá 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov (300 ml) alebo 18 mesiacov (420 ml), 

pri teplote od +5°C do +25°C 
• certifikácia: ETA option 1 pre kotvy v ťahovej zóne (M12-M30, 

Ø12-Ø32) a tlakovej zóne (M8-M30, Ø8-Ø32); ETA seismic trieda C1 
pre kotvy v seizmickom prostredí; ETA REBAR pre prídavnú oceľovú 
výstuž v železobetónoch (Ø8-Ø25); ohňovzdorné pre kotvy  
v priestoroch ohrozených ohňom.

Mapefix VE SF

CHEMICKÁ KOTVA NA BÁZE VINYLESTEROVEJ ŽIVICE PRE ŠTRUKTURÁLNE ZAŤAŽENIE 

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25
OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32
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POUŽITIE
Dvojzložková, polyesterová živica bez obsahu styrénov, dodávaná  
v jednej kartuši so statickým zmiešavačom. Certifikované pre chemické 
kotvy na upevnenie oceľovej výstuže do otvorov s drsným povrchom, 
pre všetky druhy stavebných materiálov ako napr. betón, kameň, pevné, 
stredne pevné, dierované a zmiešané murivo. Vhodné na kotvenie antén, 
umývadiel, okenných a dverných rámov a sanitárnych zariadení .  

 
VÝHODY
• pre betón a murivo 
• vhodný na použitie do vlhkých otvorov alebo pri teplotách do -5°C
• veľmi rýchlo tvrdnúce 
• ETA option 7 (kotvy na betón bez trhlín)
• aplikácia s použitím silikónových pištolí 
• špeciálne kartuše umožňujú úplne spotrebovanie obsahu balenia 
• pre kotevnú výstuž od M8 do M24

APLIKÁCIA
Vypočítajte rozmer kotvy v súlade s inštrukciami uvedenými v technickom 
liste výrobku, vyvŕtajte otvor, odstráňte prachové časti, naskrutkujte 
statický zmiešavač na kartušu, vytlačte tri body a vyplňte otvor do 2/3 
hĺbky bez toho, aby sa zavzdušnil . Do otvoru inštalujte rotačným pohybom 
kotevnú výstuž až kým zvyšková živica nevyteká z otvoru. 
Vzhľadom na skutočnosť, že výrobok vytvrdzuje veľmi rýchlo, kotviace 
práce vykonávajte bez prerušenia. 

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml  a 420 ml kartuše 
• farba: šedá 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov (300 ml) alebo 18 mesiacov (420 ml), 

pri teplote od +5°C do +25°C 
• aplikačná teplota: od -5°C do +35°C 
• certifikácia: ETA option 7 pre kotvy v tlakovej (M8-M24) 

CHEMICKÁ KOTVA PRE ŤAŽKÉ ZAŤAŽENIE 

Mapefix PE SF

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24
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POUŽITIE
Dvojzložková, polyesterová živica bez obsahu styrénov, dodávaná  
v jednej kartuši so statickým zmiešavačom. Certifikované pre chemické 
kotvy na upevnenie oceľovej výstuže do otvorov s drsným povrchom ako 
napr. pevné, stredne pevné, dierované a zmiešané murivo.   

 
VÝHODY
• pre všetky druhy muriva 
• vhodný na použitie pri teplotách do 0°C
• veľmi rýchlo tvrdnúce 
• ETAg 029 (kotvy do muriva)
• aplikácia s použitím silikónových pištolí 
• špeciálne kartuše umožňujú úplne spotrebovanie obsahu balenia 
• pre kotevnú výstuž od M8 do M24 (certifikované do M12)
• možnosť aplikácie aj do betónu

APLIKÁCIA
Vypočítajte rozmer kotvy v súlade s inštrukciami uvedenými v technickom 
liste výrobku, vyvŕtajte otvor, odstráňte prachové časti, naskrutkujte 
statický zmiešavač na kartušu, vytlačte tri body a vyplňte otvor do 2/3 
hĺbky bez toho, aby sa zavzdušnil. Do otvoru inštalujte rotačným pohybom 
kotevnú výstuž až kým zvyšková živica nevyteká z otvoru. 
Vzhľadom na skutočnosť, že výrobok vytvrdzuje veľmi rýchlo, kotviace 
práce vykonávajte bez prerušenia. 

VLASTNOSTI
• balenie: 300 ml  a 380 ml kartuše 
• farba: šedá 
• skladovateľnosť: 12 mesiacov pri teplote od +5°C do +25°C 
• aplikačná teplota: od 0°C do +35°C 
• certifikácia: ETAg 029 pre kotvy do muriva (M8-M12) 

Mapefix PE Wall

CHEMICKÉ KOTVY DO MURIVA

Benestare Tecnico Europeo 
ETAG 029

M8 ÷ M12
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Doplnky Mapefix 
STATICKÉ ZMIEŠAVAČE PRE MAPEFIX PE WALL, PE SF  
a VE SF

STATICKÉ ZMIEŠAVAČE PRE MAPEFIX EP

POUŽITIE
Plastový, kužeľový zmiešavač s vnútornou špirálou, používaný na zmiešanie a 
vytlačenie chemických kotiev na báze polyesterovej živice Mapefix PE Wall a PE SF 
a vinylesterovej živice Mapefix VE SF. Vhodné v prípade, ak štandardne dodávaný 
zmiešavač k jednému baleniu nie je dostatočný pre potreby stavby.   

VLASTNOSTI
• balenie: polyetylénové vrecko s 12 zmiešavačmi  

POUŽITIE
Plastový, kužeľový zmiešavač s vnútornou špirálou s 18 závitovými okruhmi a 
valcovým predĺžením. Vhodné v prípade, ak štandardne dodávaný zmiešavač k 
jednému baleniu nie je dostatočný pre potreby stavby.   

VLASTNOSTI
• balenie: polyetylénové vrecko s 12 zmiešavačmi  a 12 valcovými predĺženiami  
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MAPEFIX SITKÁ DO VŔTANÝCH OTVOROV

POUŽITIE
Plastové, valcové sitká na pripevnenie chemických kotiev Mapefix do perforovaných 
povrchov ako napr. tehla alebo pórobetónové tvárnice. Inštalujte sitko do vyvŕtaného 
otvoru, vložte kotevnú výstuž a vytlačte chemickú kotvu.   

VLASTNOSTI
• rozmery a balenie: 
Ø 12 x 80 mm, polyetylénové vrecko s 10 sitkami
Ø 15 x 85 mm, polyetylénové vrecko  s 10 sitkami
Ø 20 x 85 mm, polyetylénové vrecko s 10 sitkami
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Budovy sú vyhotovené z rôznych stavebných materiálov. Pri ich spájaní, príp. pri montáži 
technologických rozvodov, či osádzaní výplní otvorov, nevyhnutne vzniká množstvo medzier 
a dutín. Nová rada PU pien MapePUR zabezpečuje Vašej stavebnej konštrukcii dokonalú 
och-ranu proti teplu, chladu a hluku a Vám pocit pohodlia. MapePUR je dostupný v 750 ml 
plechovkách pre manuálne spracovanie, alebo spracovanie pomocou špeciálnej aplikačnej 
pištole. Mapei s vami: pozrime sa na to spoločne na www.mapei.sk

Polyuretánová pena pre vypĺňanie, tesnenie a izolovanie.

Izolácia proti hluku Izolácia proti teplu Izolácia proti chladu

Neprekonateľná bariéra.

Produkt info

K dispozícii u predajcov kvalitných 
stavebných materiálov /mapeislovensko
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POUŽITIE
Výplň, vytesnenie a izolácia medzier a dutín vzniknutých v konštrukčných 
a montážnych prvkoch.

 
VÝHODY
• tepelno/zvukovo izolačné vlastnosti 
• pripravená na použitie 
• výborná prídržnosť (okrem povrchov z PE, PP a Teflonu)
• rýchlo tvrdnúca 
• presné dávkovanie, maximálna výdatnosť, bez odpadu (MapePUR 

Universal Foam G)

APLIKÁCIA
Pred aplikáciou držte aerosólovú  plechovku vrchnou časťou dolu a 
pretrepte po dobu min. 30 sekúnd. Pri manuálnej aplikácii (MapePUR 
Universal FoamM), odstráňte ochranný kryt a priskrutkujte trubičku  
k ventilu. Pri aplikácii s pištoľou (MapePUR Universal Foam G), 
priskrutkujte aerosólovú plechovku k objímke umiestnenej na špeciálnej 
pištoli MapePUR Gun Standard. Počas prác držte aerosólovú plechovku 
ventilom nadol. Penu vytláčajte do vyplňovaného priestoru v smere zdola 
nahor až kým nie je dutina vyplnená na 50 až 60% objemu. Priestor bude 
následne úplne vyplnený po expanzii peny. Ihneď po aplikácii výrobku sa 
odporúča povrch peny postriekať vodou, za účelom dosiahnutia zvýšenej 
výdatnosti a optimálnej polymerizácie. Po vytvrdnutí je možné zvyšky 
peny rezať, brúsiť, vŕtať, príp. môže byť povrch vyhladený s použitím 
cementových mált alebo ošetrený náterom. 

VLASTNOSTI
• balenie: 750 ml
• výdatnosť: do 45 litrov (voľná expanzia)
• farba: žltá 
• vytvrdnutie: 30 minút
• skladovateľnosť: 18 mesiacov 
• súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0.039 W/(m K) (M verzia); 0.036 W/(m K) 

(G verzia)
• aplikačná teplota: od +5°C do +30°C
• trieda požiarnej odolnosti: trieda B3
• schopnosť akustickej izolácie: 58 dB

MapePUR Universal Foam G a M

VIACÚČELOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA

Budovy sú vyhotovené z rôznych stavebných materiálov. Pri ich spájaní, príp. pri montáži 
technologických rozvodov, či osádzaní výplní otvorov, nevyhnutne vzniká množstvo medzier 
a dutín. Nová rada PU pien MapePUR zabezpečuje Vašej stavebnej konštrukcii dokonalú 
och-ranu proti teplu, chladu a hluku a Vám pocit pohodlia. MapePUR je dostupný v 750 ml 
plechovkách pre manuálne spracovanie, alebo spracovanie pomocou špeciálnej aplikačnej 
pištole. Mapei s vami: pozrime sa na to spoločne na www.mapei.sk

Polyuretánová pena pre vypĺňanie, tesnenie a izolovanie.

Izolácia proti hluku Izolácia proti teplu Izolácia proti chladu

Neprekonateľná bariéra.

Produkt info

K dispozícii u predajcov kvalitných 
stavebných materiálov /mapeislovensko
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POUŽITIE
Na rýchle lepenie stavebných prvkov a na výplň, vytesnenie a izoláciu 
medzier a dutín vzniknutých v konštrukčných a montážnych prvkoch. 
Vhodné pri lepení krytín na šikmých strechách.

 
VÝHODY
• bez obsahu CFC
• nízky stupeň expanzie
• rýchle vytvrdnutie
• pripravený na použitie
• vysoká pevnosť v ťahu 
• presné dávkovanie, maximálna výdatnosť, bez odpadu (MapePUR Roof 

Foam G)

APLIKÁCIA
Pred aplikáciou držte aerosólovú  plechovku vrchnou časťou dolu a 
pretrepte po dobu min. 30 sekúnd. Pri manuálnej aplikácii (MapePUR 
Roof Foam M), odstráňte ochranný kryt a priskrutkujte trubičku k ventilu. 
Pri aplikácii pištoľou (MapePUR Roof Foam G), priskrutkujte aerosólovú 
plechovku k objímke umiestnenej na špeciálnej pištoli MapePUR Gun 
Standard. Počas prác držte aerosólovú plechovku ventilom nadol. Ak je 
výrobok použitý na lepenie, penu vytlačte v pásoch alebo bodoch a ihneď 
umiestnite lepený prvok na mokrú penu. Pri výplni medzier, penu vytláčajte 
do vyplňovaného priestoru v smere zdola nahor až pokiaľ nie je dutina 
vyplnená na 50 až 60% objemu. Priestor bude následne úplne vyplnený 
po expanzii peny. Ihneď po aplikácii výrobku sa odporúča povrch peny 
postriekať vodou, za účelom dosiahnutia zvýšenej výdatnosti a optimálnej 
polymerizácie. Po vytvrdnutí je možné zvyšky peny rezať, brúsiť, vŕtať, príp. 
môže byť povrch vyhladený s použitím cementových mált alebo ošetrený 
náterom. 

VLASTNOSTI
• balenie: 750 ml
• výdatnosť: do 45 litrov (voľná expanzia)
• farba: šedá  
• vytvrdnutie: 30 minút
• skladovateľnosť: 18 mesiacov 

• súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0.039 W/(m K)  
(M verzia); 0.036 W/(m K) (G verzia)

• aplikačná teplota: od +5°C do +30°C
• trieda požiarnej odolnosti: trieda B2

POLYURETÁNOVÉ PENY NA STRECHY 

MapePUR Roof Foam G a M
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POUŽITIE
Výplň, vytesnenie a izolácia medzier a dutín vzniknutých v konštrukčných 
a montážnych prvkoch, v súlade s požiadavkami protipožiarnej odolnosti 
triedy EI.

 
VÝHODY
• bez obsahu CFC
• vysoký stupeň expanzie 
• certifikácia protipožiarnej odolnosti EI 240 
• pripravený na použitie 
• tixotropný výrobok 

APLIKÁCIA
Pred aplikáciou držte aerosólovú  plechovku vrchnou časťou dolu a 
pretrepte po dobu min. 30 sekúnd. Odstráňte ochranný kryt a priskrutkujte 
trubičku k ventilu. Počas prác držte aerosólovú plechovku ventilom nadol. 
Penu vytláčajte do vyplňovaného priestoru v smere zdola nahor až kým nie 
je dutina vyplnená na 50 až 60% objemu. Priestor bude následne úplne 
vyplnený po expanzii peny. Po vytvrdnutí je možné zvyšky peny rezať, 
brúsiť alebo vŕtať.

VLASTNOSTI
• balenie: 750 ml
• výdatnosť: do 45 litrov (voľná expanzia)
• farba: ružová  
• vytvrdnutie: 30 minút
• skladovateľnosť: 12 mesiacov 
• súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0.039 W/(m K) (M verzia); 0.036 W/(m K) 

(G verzia)
• certifikácia: EI 240
• aplikačná teplota: od +5°C do +30°C
• trieda požiarnej odolnosti: trieda B1

MapePUR Fire Foam M

PROTIPOŽIARNA POLYURETÁNOVÁ PENA
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POUŽITIE
Odstraňovanie polyuretánovej peny pred vytvrdnutím z náradia, balenia 
a pracovného odevu. 

 
VÝHODY
• bez obsahu CFC
• pripravený na použite
• dlhodobá skladovateľnosť 

APLIKÁCIA
Plechovku pretrepte po dobu min. 10 sekúnd, odstráňte kryt, inštalujte 
trubičku k ventilu a očistite znečistené miesta. Pri očistení pištole, 
naskrutkujte MapePUR Cleaner k objímke umiestnenej na špeciálnej 
pištoli MapePUR Gun Standard a striekajte čistiaci prípravok po dobu 
niekoľkých sekúnd až kým nebudú z vnútra pištole úplne odstránené 
zvyšky peny. 

VLASTNOSTI
• balenie: 500 ml
• farba: transparentná   
• skladovateľnosť: 18 mesiacov 
• aplikačná teplota: od +5°C do +30°C

ČISTIACI PRÍPRAVOK NA POLYURETÁNOVÉ PENY 

MapePUR Cleaner
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Poznámky



54

Doplnky a náradie pre tesniace tmely, chemické kotvy a polyuretánové peny
MAPEI GUN 310
PROFESIONÁLNA VYTLÁČACIA PIŠTOL PRE MANUÁLNE POUŽITIE, 
NA 310 ml KARTUŠE 

MAPEI GUN 310 PRO
PROFESIONÁLNA VYTLÁČACIA PIŠTOL PRE MANUÁLNE POUŽITIE, 
NA 310 ml KARTUŠE 

POUŽITIE
Vytláčacia pištoľ pre tesniace tmely, vrátane vysoko viskóznych tmelov. 
Vhodná aj na chemické kotvy balené v ko-axiálnych kartušiach. 

VLASTNOSTI
• robustná konštrukcia s dlhodobou životnosťou 
• nízka hmotnosť 

POUŽITIE
Ľahké vytláčanie nízko viskóznych (silikóny a akryly) a vysoko viskóznych 
(polyuretány, bitúmeny, butyly) tmelov. Vhodná aj na chemické kotvy balené  
v ko-axiálnych kartušiach, vrátane použitia pri nízkych teplotách.  

VLASTNOSTI
• vytláčanie bez vynaloženej námahy
• robustná konštrukcia s dlhodobou životnosťou 
• nízka hmotnosť, ergonomicky tvarovaná rukoväť 
• mechanizmus kompenzácie opotrebovania



55

Doplnky a náradie pre tesniace tmely, chemické kotvy a polyuretánové peny
MAPEI GUN 420 2K
PROFESIONÁLNA VYTLÁČACIA PIŠTOL PRE MANUÁLNE POUŽITIE, 
NA 420 ml KARTUŠE 

MAPEI GUN 585 2K
PROFESIONÁLNA VYTLÁČACIA PIŠTOL PRE MANUÁLNE POUŽITIE, 
NA 385, 470 a 585 ml KARTUŠE 

POUŽITIE
Ľahké vytláčanie chemických kotiev v ko-axiálnych kartušiach (380-410 ml a 420 ml), 
bez vynaloženej námahy. Vhodná aj na použitie pri nízkych teplotách.  

VLASTNOSTI
• ľahké vytláčanie, bez vynaloženej námahy
• robustná konštrukcia s dlhodobou životnosťou 

POUŽITIE
Ľahké vytláčanie chemických kotiev dodávaných v bi-axiálnych kartušiach  
s miešacím pomerom 3:1 a 10:1. Vhodná aj na použitie pri nízkych teplotách.  

VLASTNOSTI
• ľahké vytláčanie, bez vynaloženej námahy
• robustná konštrukcia s dlhodobou životnosťou 
• možnosť použitia pre tri rozdielne bi-axiálne kartuše
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POUŽITIE
Ľahké vytláčanie nízko viskóznych (silikóny a akryly) a vysoko viskóznych 
(polyuretány, bitúmeny, butyly) tmelov dodávaných  
v 600 ml “salámových” alumíniových baleniach.  
Vhodná aj na použitie pri nízkych teplotách.  

VLASTNOSTI
• ľahké vytláčanie, bez vynaloženej námahy
• robustná konštrukcia s dlhodobou životnosťou 
• nízka hmotnosť, ergonomicky tvarovaná rukoväť 
• mechanizmus kompenzácie opotrebovania

POUŽITIE
Používa sa v kombinácii s vytláčacími pištoľami  
Mapei Gun 600 PRO alebo Mapei Gun 600 PRO 
Electric.

Doplnky a náradie pre tesniace tmely, chemické kotvy a polyuretánové peny

MAPEI GUN 600 PRO
PROFESIONÁLNA VYTLÁČACIA PIŠTOL PRE MANUÁLNE POUŽITIE, 
NA 600 ml “SALÁMOVÉ” BALENIA   

ŠPICE PRE PIŠTOLE MAPEI GUN
VYTLÁČACIE ŠPICE PRE “SALÁMY” 
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POUŽITIE
Ľahké vytláčanie chemických kotiev v ko-axiálnych kartušiach (825 ml),  
bez vynaloženej námahy. Vhodná aj na použitie pri nízkych teplotách.  

VLASTNOSTI
• ľahké vytláčanie, bez vynaloženej námahy
• robustná konštrukcia s dlhodobou životnosťou 

POUŽITIE
Elektrické náradie na aplikáciu tesniacich tmelov a 
pružných lepidiel dodávaných v kartušiach alebo 
alumíniových “salámach” a chemických kotiev dodávaných  
v ko-axiálnych a bi-axiálnych kartušiach.

VLASTNOSTI
• nízka hmotnosť 
• ľahká aplikácia 
• ľahké vytláčanie 
• plynulé podávanie 

Doplnky a náradie pre tesniace tmely, chemické kotvy a polyuretánové peny

MAPEI GUN 420 2K ELECTRIC

MAPEI GUN 310 ELECTRIC 

MAPEI GUN 600 PRO ELECTRIC

MAPEI GUN 585 2K ELECTRIC

MAPEI GUN 825 2K
PROFESIONÁLNA VYTLÁČACIA PIŠTOL PRE MANUÁLNE POUŽITIE, 
NA MAPEFIX 825 ml 

MAPEI GUN ELECTRIC
SKUPINA VYTLÁČACÍCH PIŠTOLÍ  
S NABÍJATEĽNOU BATÉRIOU  
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Doplnky a náradie pre tesniace tmely, chemické kotvy a polyuretánové peny

POUŽITIE
Vytláčacia pištoľ s ergonomickou rukoväťou pre manuálnu aplikáciu 
polyuretánových pien. 

VLASTNOSTI
• jednoduchá manipulácia v zúžených priestoroch
• ľahké a robustné  
• možnosť vyššieho stupňa kontroly peny v priebehu jej aplikácie  

POUŽITIE
Presné vytláčanie polyuretánovej peny, bez vynaloženia námahy.  

VLASTNOSTI
• kovová konštrukcia 
• nízka hmotnosť   
• plynulé dávkovanie 
• možnosť vyššieho stupňa kontroly peny v priebehu jej aplikácie  

MAPEPUR EASY SPRAY
VYTLÁČACIA PIŠTOĽ NA POLYURETÁNOVÉ PENY URČENÉ PRE 
MANUÁLNU APLIKÁCIU  

MAPEPUR GUN STANDARD
VYTLÁČACIA PIŠTOL NA POLYURETÁNOVÉ PENY   
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Doplnky a náradie pre tesniace tmely, chemické kotvy a polyuretánové peny

POUŽITIE
Trubice používané pri ručnej aplikácii, ktoré sa inštalujú do 
ventilu umiestneného na aerorosólovej plechovke. 

VLASTNOSTI
• ergonomický tvar
• uzatvoriteľná tryska 

MAPEPUR DISPENSER M
TRUBICE PRE MANUÁLNU APLIKÁCIU POLYURETÁNOVÝCH PIEN 
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Poznámky
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Matula
Textový rámček
PRÁVNE OZNÁMENIEInformácie uvedené v technickom liste je možné kopírovať do iných dokumentácii za predpokladu, že v čase aplikácie výrobku MAPEI nie sú doplnené alebo nahradené inými.  Pre najaktuálnejšie technické listy navštívte prosím webovú stránku www.mapei.com. V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TOMTO TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE  V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI. 



Veľké veci 
v malých baleniach

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




