ULTRACARE SYSTEM
Výrobky na čistenie, údržbu
a ochranu povrchov
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ULTRACARE, NOVÝ SYSTÉM VYVINUTÝ
SPOLOČNOSŤOU MAPEI NA ČISTENIE,
ÚDRŽBU A OCHRANU POVRCHOV.
UNIVERZÁLNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, INOVÁCIA
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Príbeh
Mapei
Ten náš je veľký a talianský. Začína na okraji Milána
spolu s Rodolfom Squinzim, zakladateľom spoločnosti,
ktorý začal vyrábať doplnkové materiály pre stavebný
priemysel (MAPEI v taliančine znamená „Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria“). Bola to jeho myšlienka zamerať sa na medzeru vzniknutú na trhu v tomto
sektore, t.j. lepidlá na podlahové a nástené krytiny, čo
bol prvý krok na ceste k úspechu. V 60-tych rokoch, keď
taliansky trh s keramikou explodoval, bola spoločnosť
Mapei pripravená využiť príležitosť a ponúknuť celý rad
výrobkov, ktoré zjednodušovali inštaláciu keramických
obkladových prvkov takým spôsobom, že nahradili tradičnú cementovú maltu. Tieto roky boli pre Mapei kľúčové, pre pochopenie hodnoty výskumu, ktorý sa rýchlo
stal jedným z hlavných motorov rozvoja spoločnosti.
Mapei zahájil výrobu nových druhov lepidiel, tmelov,
špeciálnych mált, výrobkov pre hydroizolácie a prísad
do betónu.

Mapei zahájila svoju činnosť v roku 1937 zakladateľom
spoločnosti pánom Rodolfom Squinzim (druhy sprava),
spolu so 7 zamestnancami.
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Mapei: Výskum
& Inovácie
Mapei je v súčasnosti jedným z popredných svetových
výrobcov chemických výrobkov pre stavebný priemysel,
ktorý prispel k výstavbe niektorých najdôležitejších architektonických a infraštruktúrnych diel na celom svete.
Schopnosť ponúkať najlepšie a najinovatívnejšie riešenia, pomáhať pri návrhoch a realizácii podľa ekologicky
udržateľných princípov je pre Mapei základným záväzkom. Vyžaduje si to zmysel pre zodpovednosť a schopnosť robiť správne rozhodnutia, aby sme projektantom,
zhotoviteľom, aplikátorom a zákazníkom dodávali výrobky, ktoré sú bezpečné, spoľahlivé, trvanlivé a ktoré
majú čo najmenší dopad na životné prostredie. Mapei
výrazne prispieva ku konceptu „zelených“ budov vďaka produktom vyrobených z inovatívnych, recyklovaných a ultraľahkých surovín, špeciálne vyvinutých z dôvodu zníženia spotreby energie a veľmi nízkeho obsahu
emisií prchavých organických látok.
Výskum a inovácie boli vždy hnacím motorom rastu
spoločnosti Mapei, ktorá vždy smerovala významné
investície do výskumu a vývoja. Primárnym cieľom výskumu Mapei je poskytnúť užívateľom inovatívne a
predovšetkým bezpečné, udržateľné a trvalé riešenia
na zlepšenie všetkých aspektov prác na stavbe, vrátane
tých najzložitejších a najťažších. Pre Mapei nie je možné
zastaviť inovácie: znamenalo by to zastavenie procesu
rastu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej
vízie.
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UltraCare System

Mapei s veľkým potešením predstavuje systém UltraCare, ktorý je
na severoamerickom trhu už dobre etablovaný. UltraCare poskytuje
dokonalé riešenia pre čistenie a inštaláciu, s ktorými sa je možnosť
stretnúť v stavebníctve každý deň. Nová produktová rada UltraCare
úplne dopĺňa naše historické tradičné rady Mapei, od nových
inštalácií v komerčných alebo občianskych stavbách, rekonštrukcií
existujúcich podláh, až po požiadavku čistenia a údržby povrchov;
rad ponúka kompletnú skupinu všestranných, spoľahlivých a
inovatívnych výrobkov. Naše bohaté skúsenosti a kvalita výrobkov
Mapei znamená, že budeme vždy dôveryhodným partnerom, ktorý
dokáže splniť všetky požiadavky neustále sa vyvíjajúceho trhu, čo sa
týka krytín, textúry a povrchových úprav.
Čistiaci rad UltraCare ponúka dokonalé riešenie.
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POPIS SYMBOLOV

+15 °C

OBLASTI POUŽITIA
INTERIÉR, EXTERIÉR, STENY
A PODLAHY

VYSOKĚ KVALITATÍVNE
PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA
PODLAHY V INTERIÉRI
A EXTERIÉRI

MIEŠACÍ POMER

VYSOKÁ VÝDANOSŤ

PRIPRAVENÉ
NA PRIAME POUŽITIE

DOSTUPNÉ V ROZPRAŠOVAČI

ČISTIACI PRÍPRAVOK
NA PODLAHY

KUCHYNE
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ČAS PÔSOBENIA

KÚPEĽNE

BIOLOGICKÁ
ROZLOŽITEĽNOSŤ

RÝCHLOSŤ A JEDNODUCHOSŤ
APLIKÁCIE

ROTAČNÉ ČISTIACE
ZARIADENIE

UMÝVANIE ZA MOKRA
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UltraCare Multicleaner
Koncentrovaný neutrálny čistiaci prípravok s vysokou výdatnosťou na každodenné použitie a údržbu
povrchov.

POPIS

Ak je používaný v rozdielnych koncentráciách, je vhodný na
jemné čistenie povrchov ako napr. porcelánové a keramické obkladové prvky, kameň a betón. Pre povrchy citlivé na
kyseliny ako napr. leštený prírodný kameň, roztok je vhodný
na odstránenie cementových zvyškov po škárovaní.

VÝDATNOSŤ
do 1 500 m2
(pri riedení 1:200)
BALENIE
1l & 5l

SYMBOLY

VÝHODY

• Vysoký koncentrát (určený k riedeniu).
• Vyschnutie bez pruhov, pásov, čiar.
• Vhodný pre ošetrené i neošetrené povrchy.

UltraCare Multicleaner Spray
POPIS

Čistiaci prípravok v rozprašovači na okamžité použitie.
Vhodný pre použitie na mnohých povrchoch. Navrhnutý
pre bezpečné očistenie povrchov so súčasným vytvorením
ochrany. Výrobok sa alikuje nástrekom na čistený povrch.
Čistite suchou handričkou s ohľadom na ošetrovaný povrch.
Jedná sa o viacúčelový prípravok pre použitie v domácnostiach a bežných pracovných prevádzkach.

VÝDATNOSŤ
V závislosti od miery
znečistenia a druhu
BALENIE
750 ml

SYMBOLY

VÝHODY

• Čistiaci prípravok na veľmi jednoduché použitie.
• Vhodný pre sklo, zrkadlá a mozaiky.
• Vyschnutie bez pruhov, pásov, čiar.
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UltraCare HD Cleaner
Účinný zasaditý čistiaci prípravok pre odstránenie
silného organického znečistenia a mastnôt z mnohých povrchov, príprava povrchov pre reštaurovanie alebo opätovné ošetrenie.

POPIS

Riedenie v záislosti požiadaviek.

SYMBOLY

VÝHODY

VÝDATNOSŤ
Viac ako 200 m2 podľa
stupňa riedenia, miery
znečistenia a druhu
podkladu
BALENIE
5l & 1l
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• Vysoko účinný odmastňovač.
• Vysoko účinné hĺbkové čistenie pri špeciálnych údržbách.
• Výborné na čistenie povrchov pri lepení dlažby na dlažbu.

UltraCare Keranet
POPIS

Koncentrovaný čistiaci prípravok na báze kyselín
na odstraňovanie cementových zvyškov škárovacích mált z porcelánových a keramických povrchov, vrátane povrchov odolných proti kyselinám.
Jedná sa o kyslý roztok, ktorý neuvoľňuje žiadne látky, je
bezpečný pre aplikátorov a životné prostredie.

SYMBOLY

VÝHODY
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• Vysoko účinný roztok na odstraňovanie zvyškov
cementových škárovacích mált a nečistôt vzniknutých
pri aplikácii.
• Riedenie s vodou v závislosti od stupňa znečistenia
(cca. 1:5 – 1:10 t.j. 1 diel ULTRACARE KERANET
s 5 - 10 dielov vody).
• Vhodný pre všetky druhy materiálov odolných
proti kyselinám.
• Vhodný na čistenie za mokra.

VÝDATNOSŤ
V závislosti od riedenia,
miery znečistenia a
druhu podkladu
BALENIE
5l & 1l

UltraCare Keranet Easy
POPIS

Čistiaci prípravok na báze kyselín určený na priame použitie po škárovaní s použitím cementových
mált.

VÝDATNOSŤ
V závislosti od miery
znečistenia a druhu
podkladu

Vhodný na porcelánové a keramické povrchy, vrátane povrchov odolných proti kyselinám. Výrazne uľahčuje odstránenie zvyškov škárovacích mált, práca je rýchla a jednoduchá.
Výrobok sa aplikuje nástrekom na povrch v momente začiatku tuhnutia škárovacej malty cca. po 30 min. po škárovaní.

BALENIE
750 ml

SYMBOLY

VÝHODY

5
1-2

• Ideálne pri inštalácii veľkých formátov.
• Možnosť použitia aj na zadnej strane obkladových prvkov.
pre odstránenie nečistôt.
• Vhodné na čistenie aj deň po škárovaní pri odstraňovaní
cementových zvyškov škárovacej malty.

UltraCare Keranet Crystals
POPIS

Koncentrovaný čistiaci prípravok v prášku na báze
kyselín vo vodnom roztoku na odstraňovanie cementových zvyškov škárovacej malty z povrchov
ako napr. terracotta, keramika a prírodný kameň
odolný proti kyselinám.
Pred aplikáciou prášku na povrch je nutné plochu navlhčiť
a následne nechať pôsobiť po dobu 2-3 minút.

SYMBOLY

VÝHODY

VÝDATNOSŤ
V závislosti od riedenia,
miery znečistenia a
druhu podkladu
BALENIE
1kg & 5kg

+15 °C

• Vysoká účinnosť pri odstraňovaní cementových zvyškov
škárovacej malty.
• Vhodný na všetky povrchy odolné proi kyselinám.
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UltraCare Acid Cleaner
POPIS

SYMBOLY

VÝHODY

Koncentrovaný čistiaci prípravok na báze kyselín
na porcelánové a keramické povrchy, vrátane povrchov, odolných proti kyselinám.

VÝDATNOSŤ
V závislosti od riedenia,
miery znečistenia a
druhu podkladu

Výborný na odstraňovanie cementových zvyškov škárovacích mált. Možnosť použitia v rozličnom riedení. Prípravok
obsahuje detergenty.

BALENIE
5l & 1l
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• Vysoká účinnosť pri odstraňovaní cementových zvyškov
škárovacej malty z keramických a porcelánových
povrchov, vrátane povrchov odolných proti kyselinám.
• Bez uvoľňovania látok.
• Odstraňovanie vodného kameňa, hrdze a výkvetov.
• Riedenie 1:5 - 1:10

UltraCare Kerapoxy Cleaner
POPIS

Čistiaci prípravok na priame použitie na ľahké
odstraňovanie epoxidových zvyškov škárovacej
malty.
Vhodný na keramické a sklenené povrchy, vrátane mozaiky.

SYMBOLY

VÝHODY
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15-20
5

• Vhodný na čistenie ihneď po inštalácii.
• Vhodný na porcelánové, keramické povrchy, vrátane
sklenenej mozaiky.
• Rýchla a jednoduchá aplikácia

VÝDATNOSŤ
V závislosti od miery
znečistenia a druhu
podkladu
BALENIE
750 ml

UltraCare Epoxy Off Gel
POPIS

Veľmi účinný vysoko viskózny roztok na jednoduché odstránenie epoxidových zvyškov.
Vhodný na prácu na zvislých povrchoch, pretože gél zostáva
na mieste a zmäkčuje zvyšky.

SYMBOLY

VÝHODY

VÝDATNOSŤ
V závislosti od miery
znečistenia a druhu
podkladu
BALENIE
1l

30

• Rýchla a jednoduchá aplikácia.
• Vhodný na keramické a sklenené povrchy, vrátane
mozaiky.
• Gélová konzstencia
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Porcelán (všeky povrchové úpravy)
Keramika
Krakeláž
Sklenená mozaika, Glazovaný lomový kameň
Lomový kameň

POVRCH (inteirér & exteriér)

Glazovaný lomový kameň
Cementové škárovacie malty
Epoxidové škárovacie malty
Brúsený mramor, travertín, vápenec
Leštený mramor, travertín, vápenec
Terracotta
Pieskovec
Bridlica
Aglomeráty (na živičnej báze)
Aglomeráty (na cementovej báze)
Leštené Terazzo
Terrazzo nelešené
Leštená žula
Žula neleštená
Enkaustika
Leštený betón
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UltraCare Keranet Easy

UltraCare Keranet*

UltraCare Multicleaner Spray

UltraCare HD Cleaner*

UltraCare Multicleaner*

Porovnávacia tabuľka

UltraCare Kerapoxy Cleaner

UltraCare Keranet Crystals*

UltraCare Acid Cleaner*

UltraCare Epoxy Off Gel
Vzhľadom na veľké množstvo materiálov dostupných na trhu, v prípade akýchkoľvek pochybností vykonajte najskôr na nenápadnom mieste skúšobný test. I keď
tieto odporučenia a rady sú založené na našich najlepších skúsenostiach, vždy sa
odporúča riadiť inštrukciami výrobcu obkladových prvkov. V prípade akýchkoľvek
pochybností kontaktujte Technické oddelenie Mapei alebo vykonajte predbežný
test.
V prípade podkladov, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke, kontaktujte Technické oddelenie Mapei
*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner
a UltraCare Multicleaner sú koncentrované prípravky, ktoré je potrebné pred použitím zriediť.
Viac informácií o správnom riedení a použití je obsahom technických listov jednotlivých výrobkov,
prípadne kontaktujte Technické oddelenie.
†
Len na použitie v interiéri – z dôvodu súčiniteľa tepelnej rozťažnosti
Vhodné
Kontaktujte Technické oddelenie
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EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
+421 2 4020 4511
office@mapei.sk
mapei.sk

