
Ultralite

JEDNOZLOŽKOVÉ ĽAHČENÉ
CEMENTOVÉ LEPIDLÁ

Brať prácu zľahka  
ešte nikdy nemalo  
tak veľa výhod
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Ultralite

Čo je výrobková skupina Ultralite:
Ultralite je názov výrobkovej skupiny zahŕňajúcej inovatívne, ľah-
čené, cementové lepidlá vhodné na inštaláciu všetkých druhov 
obkladových prvkov z keramiky, prírodného kameňa, mozaiky, 
vrátane tenkovrstvých porcelánových obkladových prvkov. Vý-
robky Ultralite sú charakteristické svojou univerzálnosťou, vďaka 
jedinečným vlastnostiam a ich použitiu sa stáva práca pre obkla-
dačov jednoduchšia a rýchlejšia.

Ultralite

Vlastnosti a výhody:
• Jednoduchá aplikácia v porovnaní s bežnými lepidlami.

• Vďaka špeciálnemu zloženiu, obsahu sklenených mikrosférických častíc 
a prírodného plniva sa lepidlo veľmi jednoducho rozprestiera po povrchu 
a významne uľahčuje prácu obkladačov.

• Ľahšie balenia (15 kg) s veľmi praktickou rukoväťou pre jednoduchú 
manipuláciu.

• Až do 80% vyššia výdatnosť v porovnaní s lepidlami rovnakej triedy.

• Výborná zmáčavosť zadnej strany obkladového prvku, nevyžaduje sa 
metóda obojstranného lepenia.

• Jednozložkové deformovateľné (S1) a vysoko deformovateľné (S2)  
podľa EN 12004 a ISO 13007-1.

• Výborná prídržnosť ku všetkým povrchom bežne používaných  
v stavebnom priemysle.

• Znížená cena za dopravu.

• Obsahuje viac ako 20% recyklovaných materiálov.

• Napomáha k získavaniu bodov v súlade s požiadavkami certifikačného 
systému LEED.

• Dokonalá belosť.

• Vďaka technológii Low Dust je výrazne znížená prašnosť v priebehu 
miešania zmesí Ultralite S1 a Ultralite Flex.



Ultralite S1 je špeciálne, jednozložkové, ľahčené, deformova-
teľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a zníže-
ným sklzom. Vyznačuje sa výbornou zmáčavosťou zadnej strany 
obkladového prvku, technológiou Low Dust, výbornou spraco-
vateľnosťou, vysokou výdatnosťou a nízkym obsahom organic-
kých prchavých látok. V súlade s EN 12004 a ISO 13007-1 je 
klasifikované ako C2TE S1, podľa GEV sa označuje symbolom 
EMICODE EC1 R Plus.

Ultralite S1 Quick je rýchlou verziou Ultralite S1. Je klasifiko-
vané v súlade s EN 12004 a ISO 13007-1 ako C2FT S1. Lepidlo 
sa odporúča použiť v prípadoch, ak povrchy musia byť vysta-
vené ľahkej pešej záťaži už po veľmi krátkom čase alebo sa 
predpokladá inštalácia v chladnom počasí. 

Ultralite S1
Ultralite S1 Quick

Ultralite S1
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* Viac informácií je obsahom Technickej príručky „ Inštalácia tenkých porceláno-
vých obkladových prvkov“. 

Prečo použiť Ultralite S1 a Ultralite S1 Quick:
• Až 60% vyššia výdatnosť v porovnaní s ostatnými lepidlami rovnakej 

triedy: Len 15 kg balenie umožňuje inštalovať obkladové prvky na rovna-
kej ploche ako by bolo dosiahnuté s použitím 25 kg balenia.      

• Vhodné pre všetky druhy obkladových prvkov z keramiky, mozaiky, 
vrátane tenkovrstvých porcelánových obkladových prvkov* inštalo-
vaných „rýchlo“ na všetky bežné povrchy používané v stavebnom prie-
mysle, rovnako i vykurované potery, sadrokartónové steny a vonkajšie 
fasády atď..

• Ultralite S1 Quick je zvlášť vhodný na inštaláciu porcelánových prv-
kov stredných až veľ kých rozmerov; normálne tvrdnúce lepidlá sú 
pochôdzne po dlhšej dobe. 

• Ultralite S1 je vhodný na inštaláciu rozmerovo stáleho prírodného kame-
ňa a kameňa, ktorý nie je citlivý na vlhkosť; Ultralite S1 Quick je zvlášť 
vhodný na inštaláciu prírodného kameňa, ktorý nie je rozmerovo 
stály a je citlivý na tvorbu fľakov. 

• Vhodné na lepenie sklenenej mozaiky v plaveckých bazénoch.  

• Možnosť „rýchlej“ inštalácie obkladových prvkov na povrchy zaizolova-
né s použitím membrán z výrobkovej skupiny Mapelastic alebo Mape-
gum WPS.

• Ultralite S1 Quick má dlhšiu dobu spracovateľnosti v porovnaní s bež-
nými rýchlotvrdnúcimi cementovými lepidlami. 

Ultralite S1 Quick



Ultralite S2
Ultralite S2 Quick
Ultralite S2 je špeciálne, jednozložkové, ľahčené, vysoko de-
formovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnu-
tia. Vyznačuje sa výbornou zmáčavosťou zadnej strany obkladové-
ho prvku, výbornou spracovateľnosťou a vysokou výdatnosťou. 
V súlade s EN 12004 a ISO 13007-1 je klasifikované ako C2E S2.

Ultralite S2 Quick je rýchlou verziou Ultralite S2. Je klasifi-
kované v súlade s EN 12004 a ISO 13007-1 ako C2FE S2. Lepidlo 
sa odporúča použiť v prípadoch, ak povrchy musia byť vysta-
vené ľahkej pešej záťaži už po veľmi krátkom čase alebo sa 
predpokladá inštalácia v chladnom počasí.

Ultralite S2
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* Viac informácií je obsahom Technickej príručky „ Inštalácia tenkých porcelá-
nových obkladových prvkov“.

Prečo použiť Ultralite S2 a Ultralite S2 Quick:
• Až 80% vyššia výdatnosť v porovnaní s ostatnými lepidlami rovnakej 

triedy.

• Jednozložkové, vysoko deformovateľné (trieda S2) v súlade EN 12004: 
nevyžaduje pridanie špeciálneho latexu, len zmiešanie s vodou. 

• Vhodné pre všetky druhy obkladových prvkov z keramiky, mozaiky, vrá-
tane tenkovrstvých porcelánových obkladových prvkov* inštalova-
ných „rýchlo“ na deformovateľné povrchy, rovnako i na bežné povrchy 
používané v stavebnom priemysle, vykurované potery, sadrokartónové 
steny a vonkajšie fasády atď..

• Ultralite S2 Quick je zvlášť vhodný na inštaláciu porcelánových prv-
kov veľ kých rozmerov; normálne tvrdnúce lepidlá sú pochôdzne po 
dlhšej dobe.

• Ultralite S2 je vhodný na inštaláciu rozmerovo stáleho prírodného kame-
ňa a kameňa, ktorý nie je citlivý na vlhkosť; Ultralite S2 Quick je zvlášť 
vhodný na inštaláciu prírodného kameňa, ktorý nie je rozmerovo 
stály a je citlivý na tvorbu fľakov. 

• Možnosť „rýchlej“ inštalácie obkladových prvkov na povrchy zaizolova-
né s použitím membrán z výrobkovej skupiny Mapelastic alebo Mape-
gum WPS.  

• Vhodné na inštaláciu obkladových prvkov na kontaktnom zateplova-
com systéme Mapetherm Tile System.  

• Zachováva si krémovú konzistenciu a ľahko sa aplikuje i pri vyšších 
teplotách, v porovnaní s dvojzložkovými lepidlami rovnakej triedy. Ultra-
lite S2 Quick má dlhšiu dobu spracovateľnosti v porovnaní s bežnými 
rýchlotvrdnúcimi cementovými lepidlami.

Ultralite S2 Quick



Ultralite Flex

Uľahčenie každodennej 
namáhavej práce

+55%+55%+55%

Ultralite Flex
Ultralite Flex je špeciálne, jednozložkové, ľahčené cementové 
lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia a zníženým sklzom. Vy-
značuje sa výbornou zmáčavosťou zadnej strany obkladového 
prvku, technológiou Low Dus, výbornou spracovateľnosťou, vy-
sokou výdatnosťou a nízkym obsahom organických prchavých 
látok. V súlade s EN 12004 a ISO 13007-1 je klasifikované ako  
C2TE podľa GEV sa označuje symbolom EMICODE EC1 R Plus.

Prečo použiť Ultralite Flex:
• Až do 55% vyššia výdatnosť v porovnaní s ostatnými lepidlami rovnakej 

triedy: Len 15 kg balenie umožňuje inštalovať obkladové prvky na rov-
nakej ploche ako by bolo dosiahnuté s použitím 25 kg balenia.

• Vhodné pre všetky druhy obkladových prvkov z keramiky, mozaiky, 
vrátane tenkovrstvých porcelánových obkladových prvkov a rozmerovo 
stáleho prírodného kameňa, inštalovaných na všetky bežné povrchy po-
užívané v stavebnom priemysle, rovnako i vykurované potery a sadro-
kartónové steny atď..

• Možnosť inštalácie obkladových prvkov na povrchy zaizolované s použi-
tím membrán z výrobkovej skupiny Mapelastic alebo Mapegum WPS.

• Vhodné pre všetky druhy obkladových prvkov a každodenné použitie.



MAPEI SK s.r.o.
Nádražná 39
900 29 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-02-402045 11 
Fax +421-02-4020 4526
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.isk
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