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hlavnou udalosťou roka, ktorý sa blíži ku koncu, 
bolo 15. výročie značky Mapei na slovenskom trhu. 
Dôvod na optimistické vyhliadky do budúcnosti 
našej pobočky mi, okrem vysokého pracovného 
nasadenia mojich kolegov, dáva aj medzinárodný 
rast skupiny Mapei. V čase globálnej recesie 
zaznamenali výsledky Mapei Group za rok 2015 
celosvetový nárast o 13 %. Mapei si udržiava 
vysokú konkurencieschopnosť na svetovom trhu 
vďaka svojej neúnavnej orientácii sa na tri strategické 
piliere: výskum, internacionalizácia a špecializácia. 
Mimoriadne povzbudivé výsledky umožnili vyššie 
investície do výskumu a vývoja výrobkov, ako aj 
do nových akvizícii v rôznych častiach sveta, ktoré 
pružne reagujú na špecifické požiadavky trhov, na 
ktorých sme prítomní. To pomohlo upevniť našu 
pozíciu lídra. 
Po vzore materskej firmy chce aj naša pobočka patriť k 
lídrom na stavebnom trhu. Stojíme preto pred novými 
výzvami, ktoré veríme, že úspešne zvládneme. 
Pre rok 2017 bude nosnou témou predovšetkým 
posilnenie komunikácie riešení s výrobkami MAPEI v 
oblastiach, v ktorých sme zatiaľ u nás menej známy. 
Ide o oblasti, ako napríklad zateplenie, PU tmely a 
peny, či priemyselné podlahy. Zameriame sa aj na 
rozširovanie predaja produktových skupín, v ktorých 
patríme medzi lídrov na slovenskom trhu, akými sú 
lepidlá a škárovačky na keramické obklady a dlažby, 
hydroizolácie, sanácie. 

Vázení 
citatelia,

ˇ
ˇ

EDITORIÁL

Ing. MIROSLAV JAŠKA 
generálny manažér 
MAPEI SK, s.r.o.

15 ROKOV
PARTNERSTVA
A INOVÁCIÍ

Naďalej budeme prinášať inovatívne produkty 
a riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného stavebníctva. Naším dlhodobým 
cieľom je presadzovať produkty, ktoré sú ohľaduplné 
k životnému prostrediu, zdraviu užívateľov priestorov, 
ale aj realizátorov. Sme presvedčení, že cesta k 
líderstvu vedie cez inovácie v stavebnom priemysle.
Premeniť nové príležitosti na úspech nám pomôže 
nielen nadšenie mojich kolegov pre svoju prácu, ale 
aj entuziazmus vás, našich obchodných partnerov. 
Za Mapei vám môžem sľúbiť, že nepoľavíme v kvalite 
našich produktov a inovatívnych riešení. Napredovať 
budeme aj v poskytovaní kvalitného servisu a 
odborného poradenstva tak, aby sme mohli vytvoriť 
ideálne podmienky pre vzájomný rast. 
Ďakujem za doterajšiu spoluprácu a prajem vám veľa 
úspechov v roku 2017.
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Hodinky HuaweiGabriel Sučko

Hodinky HuaweiMartin Zelinka

Oslavy s Mapei trvali 
15 týždňov
Mapei oslavoval 15 rokov hrou o luxusnú dovolenku. 
Spotrebiteľská súťaž trvala 15 týždňov. 
Poznáme tiež výhercu hlavnej ceny.

AKTUALITY 

Skutočne každý mohol osláviť 15. výročie pô-
sobenia Mapei na slovenskom trhu. Stačilo 
nakúpiť v termíne od 10.6. do 22.9. 2016 aký-
koľvek produkt Mapei v minimálnej hodnote 
15 eur u niektorého z vybraných obchodných 
partnerov a registrovať číslo pokladničného 
bloku alebo faktúry. V súťaži s názvom 15 
rokov partnerstva a inovácií MAPEI sa počas 
15tich súťažných týždňov postupne losovali 
výhercovia 15 smart hodiniek Huawei 
TalkBand B2 v hodnote 150 eur. 

Na záver súťaže sa zo všetkých 
registrovaných pokladničných 
blokov a faktúr vylosoval vý-
herca hlavnej výhry – luxus-
nej dovolenky. Výhercom 
exotického poznávacieho 
zájazdu pre dve osoby 
od cestovnej kancelárie 
BUBO v hodnote 3 000 
eur sa stal pán Miloš Pecho  
z Nimnice

Exotický zájazd

Miloš Pecho

Hodinky Huawei

Michaela Lapuníková

Hodinky Huawei
Katarína Remenová

Hodinky HuaweiMartin Petrek
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Veselé videá  
z predajní  
Hornbach
Mapei tím natáčal v hobbymarketoch 
Hornbach krátke kreatívne videá  
s tematikou MAPEI.

Obchodno-technickí zástupcovia Mapei poskytovali vo vy-
braných termínoch počas 15 týždňov bezplatné odborné 
poradenstvo na predajniach Hornbach v Bratislave a Koši-
ciach. Zaujímavým sprievodným programom k poradenstvu 
bola aj možnosť natočiť video s odkazom pre Mapei.
Videá boli následne zverejnené na sociálnej sieti Facebook. 
Každý mesiac mohla verejnosť hlasovať za najlepšie video. 
Autor súťažného videa s najväčším počtom lajkov bol od-
menený víkendovým wellness pobytom pre 2 osoby v Hoteli 
CHOPOK****. 

Súťažné videá si môžete pozrieť na našej facebook stránke: 
facebook.com/mapeislovensko.
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Spoľahnite sa na 
hydroizolácie Mapei
V budúcom roku plánuje Mapei intenzívnu komunikačnú kampaň na posilnenie 
svojho postavenia v oblasti hydroizolácií. 

Správne navrhnutý a zrealizovaný hydroizolačný systém, vrátane 
doplnkových výrobkov pre zabezpečenie detailov, je najúčinnejšie 
riešenie, ako zvýšiť trvanlivosť a životnosť podkladovej konštrukcie. 
Investori, projektanti i realizátori sa v tomto smere môžu stopercent-
ne spoľahnúť na hydroizolačné systémy Mapei. Tak znie kľúčové po-
solstvo pripravovanej komunikačnej kampane. „Hydroizolácie Mapei 
sú súčasťou bežných kúpeľní a balkónov, ale aj náročných staveb-
ných konštrukcií, akými sú bazény, strechy alebo mosty. Kampaňou 
chceme poukázať na naše kompetencie v oblasti hydroizolácií,“ ho-
vorí Stana Radivojevič, marketingová manažérka Mapei. 

Hlavným nástrojom kampane je webová stránka razaporiadne.sk. 
Tento online sprievodca svetom hydroizolácií prináša praktické rie-
šenia, pracovné postupy a inšpiráciu pre stavebníkov. 
Na podporu návštevnosti stránky bude prebiehať v printových aj 
online médiách imidžová reklamná kampaň zameraná na hobby 
segment zákazníkov, ako aj na profesionálnych realizátorov. Vizuály 
budú postavené na významných realizovaných referenčných stav-
bách zo Slovenska i zo sveta, na ktorých sa uplatnili hydroizolačné 
systémy Mapei. Za kreatívnym návrhom kampane stojí reklamná 
agentúra Kolovrátok.
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Mapei partnerom 
kreatívneho priestoru
Bývalá chemická priemyslovka v Krasňanoch sa stane novým domovom pre 
architektov, dizajnérov a ďalších kreatívnych ľudí, ktorí do polovice tohto roka 
pôsobili v kultových priestoroch bratislavskej Cvernovky. Mapei ponúkol pomoc 
pri rekonštrukcii.

Bývalá cvernová továreň sa vďaka svojim posledným nájom-
níkom stala fenoménom a symbolom kreatívneho priemyslu  
v Bratislave. Od polovice tohto roka sa však v tejto lokalite stavia 
moderná rezidenčná štvrť.
Kreatívci si preto museli hľadať nový domov. Po dohode s Bra-
tislavským samosprávnym krajom sa ateliéry a štúdiá nasťahujú 
do priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici. Skôr ako 
tu vznikne kreatívne centrum, je nevyhnutná úprava a renovácia 
priestorov školy. Život sa na školských chodbách totiž zastavil  
v roku 2008. 

S rekonštrukciou pomôže Mapei
Nadácia Cvernovka podpísala nájomnú zmluvu na 25 rokov, 
pričom sa zaviazala preinvestovať v budove školy 390 000 eur 
v najbližších desiatich rokoch. Dočasným prístreškom ateliérov 
bude počas rekonštrukcie školský internát. 
Od začiatku septembra prebiehajú v bývalých učebniach a labo-
ratóriách intenzívne rekonštrukčné práce. Pomocnú ruku podali 
nielen dobrovoľníci, ktorí pomáhajú so stavebnými prácami, ale aj 
spoločnosti, ktoré poskytli stavebný materiál. „Zareagovali sme 
na výzvu Nadácie Cvernovka. Chceli sme podporiť myšlienku 
zachovania kreatívneho priemyslu v Bratislave,“ hovorí Miroslav 
Jaška, generálny manažér Mapei. 
Konkrétny koncept budúceho využívania sa kreuje postupne.  
S určitosťou tu však vznikne areál prístupný verejnosti, v ktorom 

AKTUALITY 
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CVERNOVKA

bude park, športoviská, galéria, priestor pre živú kultúru, obcho-
dy s lokálnym dizajnom či gastro prevádzka. „Verím, že v bu-
dúcnosti budú mať aj naši partneri možnosť zúčastniť sa školení 
v tomto kreatívnom areáli a vychutnať si tvorivú atmosféru,“ do-
dáva M. Jaška.

V prvom kroku sa odstránili plesne
Objekt priemyselnej školy chátral od roku 2008. V opustených 
triedach a chodbách to nevyzeralo veľmi prívetivo: špina a nepo-
riadok, vyduté parkety, ktoré sa vplyvom vlhkosti zdvihli viac ako 
o meter. Zdraviu nebezpečná bola najmä všadeprítomná pleseň. 
Tú bolo nevyhnutné odstrániť ako prvú. 
Mapei preto odporučil systém, ktorý sa s plesňami vysporia-
da navždy. Výhodou systému Silancolor® Plus je, že ho mož-
no aplikovať na staré povrchy na stenách v interiéri aj exteriéri.  
V prvej fáze rekonštrukčných prác dodal Mapei prípravok Silan-
color Cleaner Plus pre hĺbkové očistenie povrchov napadnu-
tých plesňami. Na očistené steny sa následne aplikoval základný 
náter Silancolor Primer Plus, ktorý napomáha eliminovať rast 
plesní a rias na povrchu stien a vyznačuje sa kompatibilitou s fi-
nálnymi, farebnými povrchovými úpravami. V ďalšom kroku by sa 
v rámci kompletného systému Silancolor® Plus mala realizovať 
finálna farebná úprava, odolná proti rastu plesní a rias. 
Mapei okrem toho poskytol cementovú vyrovnávaciu maltu Ni-
voplan Plus, ktorá sa použila na vyrovnávanie stien.
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Odborný seminár predstavil široké možnosti pre 
realizáciu živicových a cementových podláh v prie-
myselných, komerčných i súkromných stavbách so 
systémami Mapei. „Cieľom bolo posilniť povedomie 
u realizačných firiem o sortimente Mapei v oblasti 
systémov priemyselných a dekoratívnych podláh a 
povrchových úprav“  hovorí Peter Joppek, produk-
tový manažér. 

Realizačným firmám, ktoré zhotovujú priemyselné 
podlahy, pomohol predstaviť kompletný sortiment 
pre realizáciu priemyselných podláh aj Andrea Inver-
nizzi, technický asistent z talianskej centrály Mapei.

Priemyselné i dekoratívne povrchové úpravy 
podláh a stien
Školenie bolo rozdelené na teoretickú časť a praktic-
ké ukážky, počas ktorých sa predstavili kľúčové vý-
robky pre realizáciu priemyselných podláh. Praktické 
ukážky mali za cieľ upriamiť pozornosť na hlavné vý-
hody systémov Mapei. Okrem priemyselných podláh 
sa preto predviedli aj dizajnové riešenia, ktoré ocenia 
najmä investori v občianskej výstavbe. V praktických 
ukážkach sa prezentovali výrobky epoxidových, 
polyuretán- cementových a polyuretánových systé-
mov Mapefloor, ale aj výrobky dekoratívnych sys-
témov na báze cementu – Ultratop a Ultratop Loft.

Seminár sa stretol s veľkým záujmom realizátorov, 
ktorých aktívny prístup a prejavený záujem o infor-
mácie je prísľubom na spoluprácu v tomto segmente.

Systémy pre priemyselné 
podlahy
Mapei predstavil kompletné riešenia pre priemyselné podlahy. Realizačné 
spoločnosti z celého Slovenska sa koncom novembra v školiacom stredisku 
Mapei dozvedeli viac o tejto produktovej skupine. 

7



Realita Mapei  12/2016

Mapei Akadémia 2017  
s novým konceptom
Obľúbené školenie Mapei Akadémia mení koncept. Organizátori si od nového 
formátu sľubujú ešte väčšiu interaktivitu a dôraz na riešenie konkrétnych 
problémov realizátorov.

Mapei Akadémie sa budú konať vo viacerých slovenských mes-
tách, pred začiatkom hlavnej stavebnej sezóny od januára do 
marca 2017. Tento krát však budú určené realizátorom, ktorí 
Mapei Akadémiu ešte neabsolvovali. Mapei stavil pri tvorbe 
konceptu Mapei Akadémie 2017 na strategické partnerstvá  
s predajňami stavebnín a kúpeľňovými štúdiami „Vybraní predaj-
covia stavebnín majú možnosť priniesť svojim zákazníkom prida-
nú hodnotu v podobe interaktívneho školenia Mapei Akadémia 
pripraveného na mieru,“ poodhaľuje novinku Miroslav Jaška, 
generálny riaditeľ spoločnosti MAPEI.
Ďalšou vítanou novinkou, ktorá dodá školeniu ďalší rozmer, je 
spolupráca s osvedčenou značkou profesionálneho náradia 
Makita.

Počet miest je limitovaný
Zúčastniť sa Mapei Akadémie budú môcť majstri a realizátori, 
ktorí Mapei Akadémiu doposiaľ neabsolvovali. Prihlásiť sa môžu 
len na pozvanie predajcu stavebnín. „Naším zámerom je pred-
staviť materiály Mapei majstrom, ktorí s nimi ešte nepracovali, 
alebo potrebujú rozšíriť sortiment výrobkov, ktoré používajú,“ 
dopĺňa Miroslav Jaška.
Maximálny počet prihlásených remeselníkov je od 15 do 20. 
Školenie v úzkom kruhu zaručí bližší kontakt s odborníkmi 
Mapei a umožní dôkladnejšie predstaviť riešenia a upozorniť 
na najčastejšie chyby, s ktorými sa realizátori v praxi stre-
távajú. „Hlavný dôraz nebude na odborné prezentácie, ale 
na prácu a skúšanie materiálov pri pracovných stoloch,“ 
hovorí Miroslav Jaška.

Témy šité na mieru
V novom ročníku Mapei Akadémie sa ruší aj tradičné 
rozdelenie na oblasti: keramika a zhotovenie vonkajšie-
ho, kontaktného zatepľovacieho systému ETICS. Ško-
litelia sa zamerajú na konkrétne problémy zo stavebnej 
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praxe a predstavia materiály, po ktorých je na trhu najväčší do-
pyt. Bude priestor aj pre predstavenie väčšieho počtu výrobkov. 

Prihlasovanie len cez stavebniny
Na Mapei Akadémiu 2017 sa možno prihlásiť len cez vybrané 
partnerské stavebniny. Okrem nových vedomostí a zručností 
čakajú na majstrov aj ďalšie bonusy. Na záver školenia získa 
každý účastník titul Majster Mapei. Kontaktné údaje na preško-
leného realizátora budú automaticky propagované na webovej 
stránke www.majstermapei.sk. Ďalšou výhodou je možnosť 
zapojiť sa do súťaže Najkrajšia realizácia Majstra Mapei, v ktorej 
sa súťaží o zaujímavé ceny. 
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Svetové 
Cersaie  

s najlepšími  
realizáciami 

Mapei
Medzinárodný veľtrh Cersaie v Bologni má pre Mapei mimoriadny význam. 
Expozícia sa preto aj tento rok pripravovala s veľkou dávkou starostlivosti.

Kľúčové postavenie veľtrhu Cersaie, ktorý sa konal koncom 
septembra, potvrdili aj tohtoročné čísla návštevnosti. Tento rok 
navštívilo medzinárodný veľtrh keramických obkladov, dlažieb  
a vybavenia kúpeľní 106 599 ľudí, z čoho takmer polovica bola 
zo zahraničia.
V spoločnosti Mapei majú dôležité postavenie výrobky staveb-
nej chémie pre inštaláciu keramických obkladov a dlažieb. Veľtrh 
Cersaie, ktorý sa koná v domovskej krajine Mapei, ponúka ide-
álnu príležitosť pre prezentáciu noviniek a trendov architektom, 
interiérovým dizajnérom a realizačným spoločnostiam pre nad-
chádzajúcu sezónu. Predstavitelia spoločnosti tu zároveň majú 
možnosť stretnúť sa s obchodnými partnermi z celého sveta.

Veľkorysá expozícia
Výstavná plocha Mapei sa rozprestierala na 800 štvorcových 
metroch. Jej hlavným mottom bola farebnosť. Predstavili sa 
nové farebné odtiene škárovacích mált, finálne povrchové úpra-
vy, systémy pre lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb ako aj 
povrchové úpravy a kozmetické prípravky pre drevené a lami-
nátové podlahy.
Expozíciu navštívili aj obchodní partneri zo Slovenska, ktorých 
tu privítali predstavitelia slovenskej pobočky výbornou kávou a 
pohárom prosecca.

Wellness Hotel Chopok medzi najlepšími referenciami  
sveta
Dôkazom úspechu Mapei vo svete bola aj galéria, v ktorej si 
návštevníci mohli prezrieť najlepšie referenčné stavby Mapei za 
rok 2016. Porota vybrala Wellness Hotel Chopok v Jasnej medzi 
najlepšie stavby sveta, na ktorých sa uplatnili materiály Mapei. 
Stavba bola ocenená za realizáciu wellness centra s komplet-
ným hydroizolačným systémom. Zabodoval najmä zaujímavý 
technický detail – nepriznaný žľab v plaveckom bazéne. Pomo-

AKTUALITY 
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cou výrobkov Mapei sa inštalovala aj veľkoformátová dlažba  
z prírodného kameňa a lepil sa fasádny obklad z pieskovca, kto-
rý podčiarkol charakter horského hotela. 
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MAPEPUR  
polyuretánové 
peny MAPEI
Popularita polyuretánových pien stúpa 
z roka na rok. Predpokladá sa, že 
ročne sa na celom svete spracuje 
viac ako 600 miliónov plechoviek. 
Obľubu si získali jednoduchou 
aplikáciou a všestrannosťou použitia 
na stavbách. Dnes sú možnosti 
využitia polyuretánových pien takmer 
neobmedzené. Stali sa súčasťou 
našich každodenných životov.

Polyuretánové peny sú dôležitou súčasťou matracov, čalúne-
ného nábytku alebo autosedadiel. Nachádzajú sa v chladia-
renských a mraziacich systémoch, využívajú sa pri výrobe lodí. 
Výhody polyuretánových pien oceníme však aj pri bežných sta-
vebných činnostiach. Peny sú užitočným pomocníkom pri in-
štalácii okien a dverí, pri vyhotovovaní zatepľovacích systémov 
zas napomáhajú zabezpečiť tepelnú a akustickú pohodu. Čo-
raz častejšie sa používajú na murovanie alebo utesnenie škár  
pri osádzaní kanalizačných skruží. Čas aplikácie sa počíta len 
na minúty, pričom konečné vytvrdnutie možno dosiahnuť už 
krátko po hodine. To sú len niektoré z mnohých aplikácií a vý-
hod VEĽKÝCH výrobkov dostupných v MALÝCH natlakovaných 
plechovkách.

Polyuretánové peny MAPEI sú vyrobené zo zmesi polyuretá-
nových prepolymérov, peniacich činidiel a špeciálnych prísad 
(urýchľovače a napeňujúce látky). Vďaka tomu dosahujú vyso-
kú kvalitu v závislosti od účelu použitia. Protipožiarne peny sa 
vyrábajú s pridaním prípravkov zvyšujúcich odolnosť proti ohňu  
a plameňom. Pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou peny ex-
pandujú a rýchlo vytvrdzujú. Vzniká stabilná, uzavretá bunková 
štruktúra, ktorá sa vyznačuje výbornými mechanickými a vyso-
kými tepelno-akustickými vlastnosťami. 

Štandardne sa polyuretánové peny dodávajú ako jednozložkové 
(napr. MapePUR Universal Foam, MapePUR Roof Foam). 
Podľa spôsobu aplikácie sa peny delia na „trubičkové“, ktoré 
ocenia hlavne drobní remeselníci alebo hobby majstri. Pre pro-
fesionálnych aplikátorov sú určené PUR peny s aplikáciou po-
mocou špeciálnej pištole. Nanášanie peny pištoľou je výrazne 
jednoduchšie, čistejšie (prakticky bez odpadu) a poskytuje mož-
nosť presnejšieho dávkovania. Aplikáciu všetkých dostupných 
„trubičkových“ pien MAPEI (v názve výrobku majú označenie 
M) si možno uľahčiť a zrýchliť použitím pištole Mapepur Easy 
Spray.

Neprekonateľná bariéra.

Veľké výrobky  
v malých baleniach

Podľa účelu použitia môžeme polyuretánové peny rozdeliť 
na tesniace tmely a lepidlá. 
Hlavné využitie tesniacich pien je pri výplni medzier, dutín a škár, 
teda miest, kde sa nevyžaduje štrukturálna pevnosť. Typické 
miesta použitia v stavebníctve sú nasledovné:
• tepelno-akustická izolácia zárubní, okien a krytov  
   pre vonkajšie žalúzie,
• výplň a izolácia medzier medzi rôznymi druhmi stavebných 
   materiálov,
• izolácia prestupov okolo tepelných, klimatizačných alebo 
   chladiacich potrubí,
• výplň a izolácia detailov vzniknutých pri realizácii striech,
• výplň a izolácia detailov pri zatepľovaní budov (napr. škáry 
   medzi tehlami a pod.),
• utesnenie debnenia, ktoré musí byť uzatvorené v priebehu  
   betonáže.
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ŠTANDARDNÉ PUR TESNIACE PENY MAPEI 
Charakteristickými vlastnosťami štandardných PUR tesniacich 
pien sú menšie pevnosti a väčšia expanzia. Musia vykazovať 
dostatočnú prídržnosť k podkladom, odolnosť proti okolitým 
podmienkam a zaistiť dlhodobý spoj k vytesňovanému priesto-
ru. V priebehu prevádzky môžu povrchy vykazovať rôznu te-
pelnú rozťažnosť príp. rozmerovú stálosť, preto sú ďalšími dô-
ležitými vlastnosťami tesniacich pien zodpovedajúca pružnosť, 
predĺženie a nízka miera zmraštenia. 

Aplikácia 
pištoľou: 
MapePUR 
Universal Foam G

Ručná 
aplikácia: 

MapePUR 
Universal Foam M
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MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M je jednozložková, 
multifunkčná pena, dodávaná v aerosólovej plechovke  
(750 ml), určená na manuálnu aplikáciu pomocou trubičky. 

MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G je jednozložková, 
multifunkčná pena, dodávaná v aerosólovej plechovke  
(750 ml), určená na aplikáciu pomocou špeciálnej pištole  
MapePUR Gun Standard. 

MapePUR Universal Foam:
 multifunkčná pena
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti teplotám od -40 °C do +90 °C, vlhkosti 
        a starnutiu
 vytvrdnutie pri minimálnej teplote +5 °C
 odolnosť proti tvorbe plesní a rias
 farba: žltá
 výdatnosť: 40 až 45 litrov (750 ml)
 schopnosť akustickej izolácie: 58 dB
 povrchové zaschnutie: 5 až 10 minút
 konečné vytvrdnutie: 1,5 až 5 hodín
 predĺženie pri pretrhnutí: 25 %
 požiarna odolnosť: trieda B3 (v súlade s DIN 4102)

Tesniace peny MapePUR Universal Foam môžeme zaradiť 
medzi výrobky vhodné pre výplň a súčasne, vďaka dosahova-
nej pevnosti a prídržnosti, aj medzi lepidlá. Poskytujú vynikajúce 
tepelné a akustické vlastnosti, vytesňujú priestor, zabezpečujú 
pevný spoj a zabraňujú prieniku vlhkosti do alebo z konštrukcie. 
Všetky tieto vlastnosti sa často vyžadujú naraz, z tohto dôvodu 
sú u našich zákazníkov veľmi obľúbeným výrobkom, s ktorým sa 
všetky tieto funkcie dajú dosiahnuť rýchlo a jednoducho.

ŠPECIÁLNE PUR TESNIACE PENY 
Okrem štandardných polyuretánových pien, existujú aj špe-
ciálne peny MAPEI, ktoré sú určené pre špecifické aplikácie.  
V miestach, kde sa vyžaduje odolnosť proti ohňu, je nevyhnutné 
používať protipožiarne peny (MapePUR Fire Foam M a Mape-
PUR Fire Foam G). Tieto peny zabraňujú šíreniu požiaru a ne-
bezpečných plynov (certifikát požiarnej odolnosti triedy El 240) 
vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu.

MapePUR Fire Foam:
 bez obsahu CFC
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti teplotám od -40 °C do +90 °C, vlhkosti 
        a starnutiu
 vytvrdnutie pri minimálnej teplote +5 °C
        polyuretánové peny
 odolnosť proti tvorbe plesní a rias
 farba: červená 
 výdatnosť: 45 litrov
 požiarna odolnosť: El 240 (šírka škáry 20 mm)
 konečné vytvrdnutie: 1,5 až 5 hodín
 požiarna odolnosť: trieda B1 (v súlade s DIN 4102)

Ručná 
aplikácia: 

MapePUR Fire 
Foam M
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PUR LEPIDLÁ MAPEI 
Osobitnú skupinu polyuretánových pien tvoria peny, ktoré sa 
nepoužívajú na tesnenie, výplň alebo izoláciu, ale svojimi vlast-
nosťami a chemickým zložením sú ideálne na lepenie a montáž. 
Funkciou lepidiel je zaistiť perfektný spoj s dlhodobou trvanlivos-
ťou medzi dvomi alebo viacerými prvkami. V závislosti od účelu 
použitia rozlišujeme viac druhov polyuretánových lepidiel: 
• nízkoexpanzné peny (t.j. lepidlá na inštaláciu, napr.  
   parapetných dosiek, schodov, ozdobných líšt a pod.).
• lepidlá na upevňovanie tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS,  
   minerálna vlna) k rôznym stavebným materiálom (tehla,  
   betón, drevo, kameň atď.).
• lepidlá na lepenie izolačného materiálu k plochým a šikmým  
   strechám

• lepidlá na upevňovanie strešných krytín (MapePUR Roof  
   Foam M a MapePUR Roof Foam G);
• lepidlá na spájanie a tesnenie betónových potrubí,  
   vodovodných šácht a odvodových kanálov.
• lepidlá na vyhotovenie tehlových nenosných stien  
   (priečok) alebo pórobetónu (siporexu).

Výhodou penového lepenia je schopnosť účinnejšieho rozná-
šania napätia v spájanom kompozite, pružnosť, estetickosť le-
peného spoja a nesporne nižšia cena. Jednoduchosť aplikácie 
týchto lepidiel, bezproblémová manipulácia a minimálne nákla-
dy na dopravu majú za dôsledok, že v niektorých stavebných 
segmentoch už PU peny postupne vytláčajú tradičné lepidlá  
z cementu alebo pasty. 

MAPEPUR ROOF FOAM M je jednozložková, nízkoexpan-
zná pena, dodávaná v aerosólovej plechovke (750 ml), určená  
na manuálnu aplikáciu pomocou trubičky.  

MAPEPUR ROOF FOAM G je jednozložková, nízkoe-
xpanzná pena, dodávaná v aerosólovej plechovke (750 
ml), určená na aplikáciu pomocou špeciálnej pištole   
MapePUR Gun Standard. 

MapePUR Roof Foam:
 obmedzená miera expanzie
 odolnosť proti vode
 odolnosť proti teplotám od -40 °C do +90 °C, vlhkosti 
        a starnutiu
 farba: sivá 
 výdatnosť: 45 litrov
 odolnosť proti vetru: 1,2 kg/cm²
 výdatnosť: 7 - 14 m² nalepenej strešnej krytiny z plechovky
 čas pred zrezaním vytvrdnutej peny: 20 až 30 minút
 konečné vytvrdnutie: 1,5 až 5 hodín
 predĺženie pri pretrhnutí: 20 až 25 %
 požiarna odolnosť: trieda B2 (v súlade s DIN 4102)

Aplikácia 
pištoľou: 
MapePUR Roof 
Foam G

Ručná 
aplikácia: 

MapePUR Roof 
Foam M

MapePUR Cleaner

MapePUR Gun 
Standard
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Doplnkovým výrobkom pri použití polyuretánových pien MAPEI 
je špeciálny čistič na báze rozpúšťadla MapePUR Cleaner.  
Ak sú práce prerušené na dlhší čas, aerosólové plechovky treba 
najskôr demontovať a pištoľ starostlivo očistiť s použitím špe-
ciálneho prípravku MapePUR Cleaner. Dodáva sa v 500 ml 
plechovke, ktorá sa naskrutkuje k objímke umiestnenej na špe-
ciálnej pištoli MapePUR Gun Standard. Čistiaci prípravok sa 
strieka po dobu niekoľko sekúnd, až kým sa neodstránia všetky 
zvyšky peny z vnútra pištole.

Porovnávajte porovnateľné
Dnes sú už PUR peny úplnou samozrejmosťou v sortimente 
stavebnín. Stali sa jednou z najpredávanejších komodít, ktorú 
využívajú jednak profesionálni aplikátori, ako aj domáci majstri. 
Čo sa týka aktuálne platných noriem, existuje ich celý rad. Prav-
du povediac, boli vyvíjané skôr pre výrobcov. Primárne sledujú 
vlastnosti len vytvrdnutých pien a nie často omnoho dôležitejšie 
vlastnosti, ktorým je potrebné venovať pozornosť počas apliká-
cie. Z tohto dôvodu FEICA (medzinárodná asociácia zastupujú-
ca európskych výrobcov lepidiel a tmelov) vyvinula v súčasnosti 
viaceré skúšobné metódy na testovanie pien. Hlavným cieľom 
je poskytnúť aplikátorom realistickejšie a porovnávania hodné 
výsledky z pohľadu spracovania a hodnotenia konečných vlast-
ností, ako napr. výdatnosť, rozmerová stálosť, čas rezania peny, 
sadnutie, krehkosť, posunutá expanzia, pevnosť v tlaku, ťahu  
a šmyku, čas schnutia a hustota napenenia. 

MAPEI verí, že týmto porovnávaním by sa mohol stať výber 
polyuretánových pien pre konečného užívateľa jednoduchším 
a vďaka lepším parametrom našich výrobkov sa rozhodnú pre 
značku MapePUR. 

12

ZAMERANÉ NA  MAPEPUR



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 ochranu 
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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CESTA I. TRIEDY 65D  
OBCHVAT MARTINA

Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie Inžinierske stavby, 
a.s., Košice a EUROVIA SK, a.s., Košice
MAPEI koordinátor: Igor Kaštan, Martin 
Čopko

POUŽITÉ MATERIÁLY MAPEI: 
Mapefer 1K
Mapegrout MS
Monofinish
Malech
Elastocolor Pittura
Mapecoat W
Planigorut 300
Mapeflex PU45
Mapefoam

Cesta I. triedy 65D tvorí obchvat 
Martina a jej dĺžka je takmer 
7 km. V roku 2015 prešla 
rekonštrukčnými prácami, 
ktorých cieľom bolo skvalitniť a 
zlepšiť dopravu v meste. V rámci 
rekonštrukcie bol zrenovovaný 
povrch vozovky, svetelné značenie 
a bezpečnostné prvky na okraji 
cesty. Súčasťou stavby bola aj 
sanácia estakády a jej spodnej 
stavby.

PROJEKTY REKONŠTRUKCIE MOSTOV 

Riešenia  
Mapei  
pre rekon-
štrukciu 
mostov 
Pomocou systémových riešení Mapei sa 
nedávno rekonštruovalo niekoľko mostov, 
ktoré sú súčasťou dôležitých dopravných 
tepien vo viacerých regiónoch Slovenska.  
Aj vďaka materiálom Mapei sa podarilo 
zvýšiť ich životnosť i bezpečnosť.
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MOST PONAD RIEKU ORAVA  
ÚSEK MEDZIHRADIE – 
KŇAŽIA 

Úsek Medzihradie – Kňažia na ceste 
I. triedy 59 v blízkosti Dolného Kubína 
bolo nevyhnutné rekonštruovať  
z dôvodu, že vykazoval nedostatočnú 
nosnosť vozovky, odvodňovacie 
zariadenia, priepusty a priekopy 
neboli funkčné v dostatočnej miere. 
Mapei sa v tomto úseku podieľal na 
rekonštrukcii mosta ponad rieku Orava 
na trase Dolný Kubín - Kňažia.

Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava a Metrostav, a.s. (ČR)
Subdodávateľ: SMS, a.s. Banská Bystrica
MAPEI koordinátor: Igor Kaštan, Martin Kováčik

POUŽITÉ MATERIÁLY MAPEI: 
Mapefer 1K, Mapegrout T60, Monofinish, Malech, Elastocolor Pittura, Mapecoat W, 
Mapeflex PU45, Mapefoam

CESTA I. TRIEDY 50
NOVÁKY - HANDLOVÁ - 
PRIEVIDZA

Cesta I/50 v oblasti Hornej Nitry prešla svoju 
najväčšou rekonštrukciou s cieľom zvýšenia 
bezpečnosti. Súčasťou stavebných prác bola 
aj rekonštrukcia 24 mostov aj vybudovanie 4 
križovatiek. Stavba bola spolufinancovaná  
z rozpočtu Európskej únie.

Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Bratislava
Subdodávateľ: OAT, s.r.o., Bratislava
MAPEI koordinátor: Igor Kaštan, Ivan Pacher

POUŽITÉ MATERIÁLY MAPEI: 
Mapefer 1K, Mapegrout MS, Mapefill, Monofinish, 
Malech, Elastocolor Pittura, Mapecoat W, Mapefloor 
EP19, Mapeflex PU45, Mapefoam
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Pôvodne renesančný kaštieľ v Považskej Bystrici, v miestnej 
časti Orlové navštevovala aj Mária Terézia. Objekt neskôr prešiel 
veľkou prestavbou, počas ktorej získal svoju súčasnú, baroko-
vú podobu. V období socializmu slúžil ako reprezentačné sídlo 
podniku Považské Strojárne. Na jeho prízemí zriadili vlastivedné 
múzeum, ktoré spolu s priľahlým parkom navštevovali miestni 
obyvatelia.
Kaštieľ kúpil v roku 2004 podnikateľ gruzínskeho pôvodu No-
dari Giorgadze. S rekonštrukčnými prácami sa však pre zdĺha-
vé historické prieskumy začalo až o desať rokov neskôr. Trvalo 
dva roky, kým sa historická pamiatka zmenila na luxusný hotel 
pre biznis klientelu Hotel Gino Park Palace****. Dnes ponúka 
48 izieb, priestory na kongresy, nechýba reštaurácia, vináreň a 
wellness. Nevesty snívajúce o romantickej svadbe láka obrad 
v neskorobarokovej kaplnke Jána Nepomuckého alebo v udr-
žiavanom parku. V priestoroch hotela sú vystavené aj pôvodné 
kusy nábytku a inventáru majiteľov kaštieľa. 

Náročné rekonštrukčné práce
Rekonštrukcia bola časovo náročná aj z dôvodu zachovania pô-
vodnej štukovej výzdoby a dodržania dobových postupov pred-
písaných Krajským pamiatkovým úradom. Takmer všetky stropy 
v spoločenských miestnostiach sa napríklad zdobili zlatom. 
Rekonštrukčné práce realizovala spoločnosť Aktiv Pro, s. r. o., 

Kaštieľ v Orlovom
V historickej budove barokového kaštieľa z roku 1612 si dnes hostia užívajú komfort 
luxusného štvorhviezdičkového hotela. Náročná rekonštrukcia sa niesla v znamení 
dobových postupov s použitím moderných materiálov.

REFERENCIA  KAŠTIEĽ V ORLOVOM
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a prebiehali od novembra 2013 do začiatku roka 2016. Rozsah 
prác zahŕňal širokú škálu sanačných zásahov: od izolačných 
prác, cez opravy fasády a omietok až po výmenu elektrických, 
vodovodných a plynových rozvodov a slaboprúdových sietí po-
trebných na fungovanie štvorhviezdičkového hotela. Kaštieľ tiež 
dostal novú strechu, pričom v podkroví vznikli ďalšie ubytovacie 
kapacity. 
Výrobky spoločnosti Mapei zohrali pri rekonštrukcii zásadnú úlo-
hu. Významné bolo najmä uplatnenie kompletného systému na 
obnovu a sanáciu historických budov MAPE-ANTIQUE. Výrob-
ky tohto systému sú vyrobené z vápna a eko-puzolánov. Majú 
fyzikálno-mechanické vlastnosti podobné murovacím maltám 
a omietkam, ktoré sa používali v dávnej minulosti, ale sú viac 
kompatibilné s akýmkoľvek druhom pôvodnej konštrukcie. Vďa-
ka ich paropriepustnej schopnosti, pórovitej štruktúre, tepelnej 
vodivosti a nízkemu obsahu organických prchavých látok (VOC) 
spĺňajú dnešné požiadavky na aplikáciu a základné princípy tr-
valo udržateľného stavebníctva. 

Ideálny systém pre opravy pôvodného muriva
Skôr ako sa pristúpilo k diagnostike stavu pôvodnej konštrukcie 
bolo nevyhnutné obiť murivo až na pôvodnú tehlu. Pre nadmer-
né zavlhčenie a zasolenie muriva odporučil produktový manažér 
Mapei ošetrenie muriva materiálmi z produktovej skupiny MA-
PE-ANTIQUE. Výrobky MAPE-ANTIQUE dosahujú podobné 
elastické a mechanické vlastnosti, vrátane spracovateľnosti, ako 
tradičné systémy na báze vápenného hydrátu alebo hydraulic-
kého vápna. Ide o vysoko paropriepustný a porézny systém,  
so schopnosťou eliminovať riziko kondenzácie vodných pár na 
povrchoch stien. Je tiež mimoriadne odolný proti rozpustným 
soliam. Pomocou sanačného systému MAPE-ANTIQUE sa 
ošetrila celá fasáda kaštieľa. V interiéri sa sanačné odvlhčovacie 
omietky použili len na prízemí. Na vyšších podlažiach bolo po-
stačujúce použiť klasické vápenno-cementové omietky.
Pred nanesením hrubej odvlhčovacej omietky sa ručne apli-
kovala paropriepustná soliam odolná malta na báze vápna a 
eko-puzolánov MAPE-ANTIQUE RINZAFFO. Vonkajšia časť sa 
zabezpečila pred prenikaním vlhkosti spod úrovne terénu cez 
kapilárne póry muriva injektážou MAPESTOP. 
Na základnú vrstvu sa naniesla hrubá, sanačná, odvlhčovacia 
omietka MAPE-ANTIQUE MC. Táto sanačná omietka je vďa-
ka makroporéznej štruktúre vysoko paropriepustná a pórovitá.  

V porovnaní s tradičnými cementovými alebo vápenno-cemen-
tovými omietkami vyniká oveľa väčšou schopnosťou odparenia 
vody z muriva. Vlhké konštrukcie tak môžu jednoducho vy-
schnúť bez ohľadu na to, či ide o vlhkosť spôsobenú vonkajšími 
podmienkami alebo vzlínaním. Ak sú v murive prítomné rozpust-
né soli, majú možnosť kryštalizovať do pórov bez vytvárania na-
pätí, ktoré by eventuálne mohli spôsobiť poškodenie omietky. 
Na finálne vyhladenie povrchov odvlhčovacej omietky sa použili 
omietky s rôznymi zrnitosťami – MAPE-ANTIQUE FC GROSSO 
s hrubou štruktúrou na fasáde a MAPE-ANTIQUE FC CIVILE 
na konečné vyhladenie povrchov s jemnou štruktúrou v interiéri. 
Ako finálny farebný náter sa použila povrchová úprava z pro-
duktovej skupiny SILEXCOLOR, t.j. výrobkov na báze modifi-
kovaného kremičitanu draselného. Náter sa vyznačuje vysokou 
priepustnosťou vodných pár, odolnosťou proti dažďovej vode a 
dokonalou prídržnosťou k podkladu.
Zrnitosť sanačných odvlhčovacích omietok a farebnosť náterov 
sa určila podľa predpisu pamiatkového úradu. Priamo na stavbe 
sa zhotovili vzorky, ktoré odsúhlasili pracovníci pamiatkového 
úradu. Vzhľadom na rešpektovanie dobových postupov sa všet-
ky omietky nanášali ručne. 
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Mapei uľahčil aj ďalšie práce 
Systémy Mapei sa uplatnili aj v hotelových kúpeľniach a na 
chodbách. Rýchly postup prác pri hydroizolácii kúpeľní umožnila 
rýchloschnúca cementová malta MAPELASTIC TURBO. Pre re-
alizátorov predstavovalo jej použitie cennú úsporu času, keďže 
obkladové prvky mohli lepiť už po štyroch hodinách. Ocenili tiež 
dobrú spracovateľnosť a výdatnosť výrobku.
Lepenie veľkoformátovej dlažby v celej ploche na chodbách, 
bez priznania pôvodných dilatačných škár umiestnených v pod-
kladnej vrstve, umožnil osvedčený MAPETEX SYSTÉM.

DO POZORNOSTI
Moderné eko-puzolány 
Výskumné a vývojové laboratóriá Mapei sa pri výrobe inovatívnych 
systémov na opravy a rekonštrukcie historických budov Mape-An-
tique inšpirovali chemicko-mechanickými vlastnosťami vápna  
v kombinácii s prírodným puzolánom alebo terracottou.
Výsledkom výskumu je špeciálny materiál s puzolánovou reakciou 
– eko-puzolán t.j. anorganický materiál veľmi svetlej farby bohatý 
na obsah amorfného kremíka, vysoko reaktívny a s veľkým merným 
povrchom. Vďaka týmto vlastnostiam majú eko-puzolány schop-
nosť nechať vytvrdnúť vápno už po veľmi krátkom čase. 
Z tohto dôvodu sú sanačné malty a injektážne zmesi Mape-Anti-
que vysoko odolné proti rozpustným soliam už po niekoľkých dňoch 
od ich nanesenia. Malty sa vyznačujú zvýšenou tvrdosťou, nie sú 
citlivé na dažďovú vodu a zvyšujú chemickú odolnosť proti atmo-
sférickým vplyvom.

realizačná spoločnosť  

Aktiv Pro, s. r. o.
S výrobkami Mapei pracujeme už niekoľko 
rokov a zatiaľ s nimi máme len dobré 
skúsenosti. Aj preto sme sa rozhodli, použiť 
ich pri rekonštrukcii Orlovského kaštieľa. 
Vďaka dobrej spracovateľnosti materiálov 
sa nám túto náročnú rekonštrukciu podarilo 
dotiahnuť do zdarného konca. Je dobré mať 
Mapei, ako odborného partnera na stavbách. 
Odborno-technickí pracovníci nielen pomohli 
nájsť najvhodnejšie riešenie, ale zaškolili nás 
na prácu s materiálmi, s ktorými sme dovtedy 
nepracovali.

Martin Gabko

TECHNICKÉ ÚDAJE
GINO PARK PALACE**** HOTEL, Orlové
Rok realizácie: 2013-2016
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre opravy  
pôvodného muriva, pre hydroizoláciu sanitárnych priestorov  
a lepenie obkladov a dlažieb 
Mapei koordinátor: Ivan Pacher
Mapei distribútor: MAPEI SK, s.r.o.
Investor: Gino Park Palace**** Hotel 
Realizátor: Aktiv Pro, s. r. o. 

VÝROBKY MAPEI
Oprava pôvodného muriva: Mape-Antique Rinzaffo, Mapestop, 
Mape-Antique MC, Mape-Antique FC Grosso, Mape-Antique FC  
Civile, Silexcolor 
Hydroizolácie: Mapelastic Turbo
Inštalácia obkladových prvkov: Mapetex Systém 

REFERENCIA  KAŠTIEĽ V ORLOVOM



Skupina Mape-Antique

Mapei je s vami. Bližšie informácie na www.mapei.sk

Spevnenie, odvlhčenie a opravy muriva s použitím ucelenej skupiny ekologicky 
udržateľných výrobkov vhodných na použitie v existujúcich konštrukciách i novostavbách.  
Mape-Antique – jednoduchá práca, lepšie životné prostredie.
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NOVÝ PANAMSKÝ 
PRIEPLAV
MAPEI – KĽÚČOVÝ HRÁČ NAJAMBICIÓZNEJŠIEHO 
STAVEBNÉHO ZÁZRAKU S NÁLEPKOU „MADE IN 
ITALY“, AKÝ BOL KEDY DOKONČENÝ

REFERENCIA  PANAMSKÝ PRIEPLAV
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PANAMA

Costa Rica

Atlantický ocean

Pacifický ocean
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26. JÚNA 2016: OTVORILI NOVÝ PRIEPLAV 
Obrovská čínska kontajnerová loď (300 m dlhý a 50 m široký 
námorný obor s desaťtisíc kontajnermi na palube) preplávala 
zo strany Atlantiku nový Panamský prieplav pod vlajkou Mars-
hallových ostrovov. Loď Cosco Shipping Panama trúbila počas 
tejto udalosti vyše dve minúty. Dňa 26. júna presne o 7.48 hod. 
pretrhla slávnostnú pásku novej komory Aqua Clara. Následne 
preplávala jazero Gatún, aby popoludní, po osem hodinovej 
ceste, doplávala pred VIP stan, postavený vedľa plavebnej ko-
mory Cocolí v blízkosti Panama City na tichomorskej strane. 
Túto modernú obchodnú loď – predzvesť tých, ktoré budú pri-
chádzať v budúcnosti, privítal prezident Panamy Juan Carlos 
Varela spolu so skupinou ďalších hláv štátov a ministrov.
Spev, tanec a úžasný ohňostroj boli súčasťou slávnostného 
otvorenia prieplavu 21. storočia – projektu, ktorý stál 5,25 mi-
liardy dolárov. Pre Panamu, malý štát so 4 miliónmi obyvate-
ľov, je tento projekt víťazstvom. Krajina sa dokázala popasovať  
s výzvou svetovej hospodárskej krízy a je tiež odhodlaná vy-
sporiadať sa aj so škandálom „Panama Papers“ tak rýchlo, 
ako sa len dá. 
Sedem rokov práce, tridsať tisíc ľudí pracujúcich na stavbe 
a náklady vyše 5 miliárd dolárov. Toto je len zopár údajov o 
projekte rozšírenia Panamského prieplavu. Nové komory vy-

budované na atlantickej a tichomorskej strane umožnia plavbu 
až trojnásobne väčšiemu počtu lodí. Ide o doteraz najambi-
cióznejší projekt aký bol kedy na svete zrealizovaný, a to nielen  
z technického pohľadu. Súčasne je aj značkou „made in Italy“. 
Pažiace steny aj pohyblivé vráta, technologické srdce celého 
projektu, sú vyrobené talianskou spoločnosťou Cimolai. Tá do-
kázala pri výbere poraziť aj svojich amerických konkurentov.  
Tí predpokladali, že majú tie najlepšie technológie na vylep-
šenie konštrukcií, ktoré postavili Američania ešte na začiatku 
minulého storočia. Operačný softvér bol rovnako talianskej vý-
roby, ako aj množstvo stavebných materiálov, ktoré boli vyvi-
nuté v laboratóriách MAPEI. Profesionálne poradenstvo počas 
celej výstavby poskytovali najskúsenejší technici. Z výrobkov 
MAPEI sa pri realizácii prieplavu použili prísady do betónu naj-
novšej generácie, hydroizolačné malty a špeciálne materiály na 
utesnenie pomocných nádrží. 
Talianska odbornosť bola tiež zastúpená aj v medzinárodnom 
konzorciu (GUPC – Grupo Unido Panama Canal), ktoré viedol 
taliansky dodávateľ Salini-Impreglio. Súčasťou zoskupenia boli 
tiež: španielsky dodávateľ Sacyr, Belgičania zo Jean du Nul 
a panamská spoločnosť Constructora Urbana. Pred viac ako 
dvomi rokmi sa podarilo urovnať spor medzi Salini-Impreglio  
(v stavebnom konzorciu vlastnia podiel 48 %) a španielskou 

VIVA MI CANAL

VIVA MI PANAMÁ!

!

REFERENCIA  PANAMSKÝ PRIEPLAV
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NA TÝCHTO FOTKÁCH. Čínska kontajnerová loď Cosco Shipping Panama vplávala 26. júna 2016 z atlantickej strany do nového Panamského prieplavu. Za účasti 
prezidenta Panamy Juana Carlosa Varela a ďalších hláv štátov a ministrov ju vítal obrovský dav ľudí. 
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spoločnosťou Sacyr (podiel tiež 48 %) s Panamou. „Pred sied-
mimi rokmi sme sa vydali na dlhú cestu, ktorá predstavovala 
spojenie sna a výzvy. Niečoho, čo by chceli zažiť všetci ob-
chodníci a každý človek aspoň raz za život – vybudovať niečo, 
čo má potenciál zmeniť svetový obchod,“ poznamenal Pietro 
Salini, generálny riaditeľ spoločnosti Salini Impreglio.

NOVÝ NÁMORNÝ OBCHOD
Oceánsky prieplav dlhý 80 km má kapacitu schopnú zdvojnáso-
biť ročný príjem Panamy až do výšky 5 miliárd dolárov. Revolúcia  
vo svetovom námornom obchode je doslova v plnom prúde. 
Nový typ lode bude schopný prejsť súčasnými komorami priepla-
vu s nákladom až do 14 000 kontajnerov. Na porovnanie, doteraz 
bolo možné prepustiť lode prepravujúce iba 4 400 kontajnerov. Na 
to, aby bolo možné postaviť takúto loď, bolo nevyhnutné upraviť 
polovicu lodeníc po celom svete. Prístavy v Tichomorí a Atlantiku, 
najmä však v USA, už vykonávajú širokú škálu intervencií s cieľom 
obslúžiť tieto nové lode. Aktivity v hodnote dvadsaťnásobných ná-
kladov na prácu predstavujú viac ako 10 miliónov dolárov.

Prvou oblasťou, ktorá bude mať úžitok z tohto rozsiahleho pro-
jektu, je východné pobrežie Severnej Ameriky. Cestu z Ázie cez 
Tichý oceán možno teraz absolvovať priamou trasou. To v porov-
naní s dlhšou trasou smerujúcou cez Stredozemné more a Atlan-
tický oceán znamená skrátenie cesty o dva týždne. 
Rozšírenie Panamského prieplavu, spoločne s rozšírením Suez-
ského prieplavu, môže vytvoriť zo Stredozemného mora centrum 
mnohých obchodných ciest. Cez Stredozemné more prechádza 
19 % objemu svetovej dopravy a 25 % svetových ciest. V Európe 
patrí Taliansku tretie miesto. Ročne sa tu prepraví 473 miliónov 
ton tovaru. V obchode na krátke vzdialenosti je na prvej priečke 
spomedzi krajín EÚ. Počet preložených kontajnerov v 30 najdô-
ležitejších prístavoch v Stredozemnom mori narástol za 20 rokov 
o 425 %, v medziročnom porovnaní o 21 %. Príslušné prístavné 
úrady a samotné prístavy musia inovovať. Prístavy Gioia Tauro 
(južné Taliansko) a Janov (severné Taliansko) prekladajú viac ako 
dva milióny kontajnerov. Toto číslo však výrazne zaostáva za ich 
priamymi konkurentmi vo Valencii a Algeciras (Španielsko) a prí-
stavom Said (Egypt).

VRÁT
NOVÝ PRIEPLAV JE ZALOŽENÝ NA 16 VRÁTACH (8 NA STRANE TICHÉHO 
OCEÁNU A 8 NA STRANE ATLANTICKÉHO OCEÁNU). KAŽDÉ Z TÝCHTO VRÁT 
S DĹŽKOU 57,6 M, ŠÍRKOU 11 M, VÝŠKOU 30 M A HMOTNOSŤOU 3 000 TON 
UMOŽŇUJE LODIAM VPLÁVAŤ DO VÔD JAZERA GATÚN.

16

REFERENCIA  PANAMSKÝ PRIEPLAV
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TECHNICKÝ VÝZNAM A BUDÚCNOSŤ PRIEPLAVU
Nové komory sú dlhé 427 m, široké 55 m a hlboké 33 m. Fun-
gujú ako obrovské výťahy, ktoré zdvíhajú lode 27 m nad úroveň 
oceánu po úroveň jazera Gatún. Trasa pretína Isthmus v Pana-
me a opäť sa znižuje na opačnej strane tak, aby lode mohli 
vyraziť na svoju cestu oceánom. Konzorcium vybudovalo vedľa 
každej komory obrovské uskladňovacie nádrže, kde sa nachá-
dza recyklovaná voda. Tieto nádrže umožňujú ušetriť viac ako 
60 % tohto vzácneho zdroja, a potom ho načerpať späť do 
komorového systému. 
„Starý“ prieplav vybudovaný Američanmi na začiatku minulé-
ho storočia, dodnes s príjmom 2,5 miliardy dolárov, zostane 
naďalej v prevádzke. Panamské úrady už evidujú viac ako 166 
rezervácií do konca decembra. Odhaduje sa, že keď bude 
prieplav plne funkčný, príjem sa zdvojnásobí až na 5 miliárd 
dolárov ročne. 
Hlavným klientom zostávajú naďalej USA, ktoré 31. decembra 
1999 odovzdali riadenie tejto vzácnej vodnej cesty Paname.  
S narastajúcim počtom veľkých obchodných lodí sa prebíjajú 
aj Číňania. A to až takým spôsobom, že úrady prieplavu pra-

cujú už na budúcich plánoch a analyzujú náklady a zisky štvrtej 
cesty. Azda väčšej, než je tá súčasná.

NEUVERITEĽNÉ ÚDAJE
Výstavba nového prieplavu si vyžadovala obrovské stavenisko, 
ktoré charakterizujú neuveriteľné čísla: 70 miliónov vybagrova-
ných kubických metrov, 290 000 ton ocele, 5,5 milióna kubic-
kých metrov betónu a viac ako 100 miliónov hodín práce. Dia-
mantom na korune projektu je 16 obrovských oceľových vrát, 
postavených v Taliansku a prevezených po mori v priebehu 
siedmich rokov.
Priemerná hmotnosť každých vrát je 3 000 ton. Svoju úlohu 
– otvoriť a zatvoriť vodné komory sú schopné zvládnuť za päť 
minút. Fungujú v podstate ako obrovské výťahy a umožňujú 
prekonať lodiam 27 m prevýšenie medzi dvomi oceánmi a ja-
zerom Gatún.

KNOW-HOW MAPEI
Spoločnosť Mapei dodala prostredníctvom svojej pobočky Ma-
pei Construction Chemicals Panama S.A. rôzne prísady najno-

NA TÝCHTO 
OBRÁZKOCH. 
Spoločnosť Mapei 
vyvinula pre túto prestížnu 
stavbu novú prísadu 
do betónu DYNAMON 
XP2 EVOLUTION 1. 
Zabezpečuje jednoduchú 
aplikáciu a výbornú 
spracovateľnosť  
betónovej zmesi.

ĽUDÍ V PRÁCI  
NA STAVBE NOVÉHO PANAMSKÉHO 
PRIEPLAVU

30 000

4,400 TEU

294,1 m (965’)

32,3 m

49 m (160’)
366 m (1,200’)

427 m (1,400’)

12,600 TEU

PostPanamax

33,5 m (110’)

33 m
(98’)

304,8 m (1,000’)

12,8 m (42’)

TEU twenty foot equivalent unit - jednotková veličina  
veľkosti kontajnera (20 x 8 x 8 anglických stôp)

55 m (180’)

Loď PostPanamax Plavebné komory

Oceán
Jazero

Komora

Potrubia

ROZMERY NOVÝCH PLAVEBNÝCH KOMÔR:
Šírka:  55 m (180’)
Dĺžka:  427 m (1,400’)
Výška vodnej hladiny: 33 m (98’)

komory

STARÉ PLAVEBNÉ KOMORY

NOVÉ PLAVEBNÉ KOMORY
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všej generácie na výrobu 5 500 000 m³ betónu. Použili sa pri 
vyhotovení vnútorných a vonkajších stien komôr. DYNAMON 
XP2 a DYNAMON XP2 EVOLUTION 1 boli špeciálne vyvinuté 
prísady na výstavbu nového prieplavu.
DYNAMON XP2 sa vybral po mnohých kontrolných skúškach 
vykonaných v špecializovanom laboratóriu Mapei v Paname, 
ako aj na základe vzájomného porovnania s referenčnými vý-
sledkami získanými v laboratóriu GUPC. Uvedená prísada sa 
na projekte používala počas prvých šiestich mesiacov na výro-
bu betónovej zmesi. Na strane Atlantiku bol použitý Panamský 
cement a na tichomorskej strane cement CEMEX.
Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť životnosť stavby 100 rokov. 
Pri výpočte sa využil špeciálny model, ktorý stanovil životnosť 
betónu.
Po uvedení betonárok do prevádzky sa vyriešilo hneď niekoľko 
vážnych problémov, ktoré sa týkali výraznej straty mechanickej 
pevnosti a životnosti dovtedy vyrobeného betónu.
V tejto fáze sa podpora Mapei sústredila na rôzne činnosti: skú-
manie a chemicko-mineralogická analýza používaných surovín 
(čadičové kamenivo, puzolán a cement); technické návrhy pre 

správny výber flokulačných a zrážacích činidiel na ošetrenie 
vody používanej pri čistení kameniva, aby bolo chemicky kom-
patibilnejšie so superplastifikátormi pridávanými do betónových 
zmesí; chemické a petrografické analýzy; kontrola puzolánovej 
aktivity jemného čadičového kameniva po očistení, optimali-
zácia obsahu prírodných puzolánov v ňom a posúdenie jeho 
použitia do betónových zmesí. 
Spoločnosť Mapei začala vyvíjať na základe požiadavky in-
vestora novú prísadu, ktorá by bola dokonale kompatibilná 
s novými betónovými zmesami navrhovanými v laboratóriu 
GUPC. 
Technici Mapei navrhli novú prísadu – DYNAMON XP2 EVO-
LUTION 1. Pri výbere názvu tohto výrobku sa nadviazalo na 
obrovský objem prác, ktoré boli realizované s pôvodnou prí-
sadou. V porovnaní s konkurenčnými výrobkami, sa vďaka po-
užitiu novej prísady, podarilo i pri zníženej spotrebe dosiahnuť 
výrazne lepšiu spracovateľnosť a jednoduchšiu aplikáciu betó-
novej zmesi.

BETÓNU S PRÍSADOU MAPEI
SA POUŽILO PRI VÝSTAVBE VNÚTORNÝCH  
A VONKAJŠÍCH STIEN KOMÔR

5 500 000 m3

REFERENCIA  PANAMSKÝ PRIEPLAV
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OPRAVA EXISTUJÚCEHO PRIEPLAVU
Projekt súčasne zahŕňal aj opravu existujúceho prieplavu. Spo-
ločnosť Mapei sa spolupodieľala na oprave a spevnení zákla-
dov komory Gatún, ktoré boli vyhotovené približne 30 m pod 
úrovňou terénu a sú považované za najimpozantnejšiu železo-
betónovú konštrukciu, aká bola vôbec vybudovaná.
Od Mapei sa na tejto stavbe použila špeciálna malta PLANITOP 
15, t.j. tekutá vláknami vystužená, cementová malta s kompen-
zovaným zmrašťovaním, určená na aplikáciu do debnenia lia-
tím, resp. čerpaním (vyrába Mapei Corp. v USA) a MAPECURE 
SRA - prísada pre dokonalejšie vyzrievanie betónu, za účelom 
zníženia hydraulického zmrašťovania a vzniku mikrotrhlín. 

SYNTETICKÉ HYDROIZOLAČNÉ MEMBRÁNY
Pre tretiu komoru, ktorou skompletizovali rozšírenie prieplavu, 
bol vypracovaný ekologicky a sociálne udržateľný projekt s ná-
zvom Water Saving Basins, ktorý limituje dosah na okolie, ľudí  
a životné prostredie. Týmto spôsobom bude možné ušetriť až 
60 % vody. Za normálnych okolností vyžaduje každý prejazd 
lode okolo 500 miliónov litrov vody, nový systém bude potre-
bovať iba 200 miliónov. Spoločnosť Mapei dodala pre tento 
účel syntetické membrány SIBELON PVC-P. Obchodnú znač-
ku SIBELON vlastní CarpiTech Sibelon. Membrány vyrobené 
v závode Polyglass (Mapei Group) sa použili pri izolovaní po-
mocných nádrží, ktoré slúžia na obnovu a čiastočnú recykláciu 
vody z priehrady Gatún. 
Syntetické membrány SIBELON PVC-P, špeciálne vyvinuté 
pre vodohospodárske stavby, sú vrstvené do netkanej textílie 
z polypropylénu. Na uvedenej stavbe sa aplikovali v celkovej 
ploche 800 000 m². Vyznačujú sa vysokou životnosťou, odol-
nosťou proti UV žiareniu a agresívnym atmosférickým vplyvom.

Pri realizácii tohto veľkolepého projektu sa využili aj ďalšie 
výrobky Mapei: PLANGROUT 300, MAPEGROUT 05/06, 
IDROSTOP PVC BI/BE, IDROSTOP MULTI, MAPEGEL UTT, 
IDROSILEX PRONTO, MAPEPROOF SWELL, IDROSTOP 10 
a IDROSTOP MASTIC.

SYNTETICKÝCH MEMBRÁN
SA POUŽILO NA IZOLOVANIE POMOCNÝCH NÁDRŽÍ PRE OBNOVU  
A ČIASTOČNÚ RECYKLÁCIU VODY Z JAZERA GATÚN

800 000 m2 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Panamský prieplav, Panama
Čas výstavby pôvodného 
prieplavu: 1910-1916
Čas výstavby nových komôr:  
2010-2016
Čas spoluúčasti Mapei:  
2010-2016
Projektový návrh: Mike 
Newberry (CICP, Panama), 
Bernardo González (Grupo 
Unido Panama Canal, Panama)
Investor: ACP (Autoridad del 
Canal de Panamá)
Hlavný zhotoviteľ: GUPC 
(Grupo Unido Panama Canal), 
vrátane Sacyr Vallehermoso 
(Španieslko), Salini-Impreglio 
(Taliansko), Jan de Nul (Belgicko) 
a Constructora Urbana (Panama); 
Subdodávatelia: Cimolai 
(Taliansko) a Hyundai (Južná 
Kórea)
Riaditeľ stavby: Bernardo 
Gonzales (GUPC)
Koordinátori Mapei: Roberto 
Saccone, Maurizio Leotta, 
Walter Nussbaumer a Renato 
Soffi, Mapei SpA (Taliansko); 
Thomas Lundgren, Mapei Corp, 

USA (renovácia existujúceho 
prieplavu)

VÝROBKY MAPEI
Oprava existujúceho prieplavu: 
Planitop 15**, Mapecure SRA 
Príprava betónu použitého 
na výstavbu nových komôr: 
Dynamon XP2, Dynamon XP2 
Evolution 1
Hydroizolácia nádrží: Sibelon 
C 3250*, Sibelon C 3900*, 
Sibelon CNT 3750*, Sibelon 
CNT 4400*
Ďalšie stavebné práce: 
Planigrout 300, Mapegrout 
05/06, Idrostop PVC 
Waterstop**, Idrostop Multi 
11**, Mapegel UTT, Idrosilex 
Pronto, Mapeproof Swell, 
Idrostop 10, Idrostop Mastic

*Ochrannú značku SIBELON 
vlastní CarpiTech Sibelon. 
Vyššie uvedené výrobky sa 
vyrábajú v závodoch Polyglass 
(Mapei Group).
**Tieto výrobky sú vyrobené  
v USA spoločnosťou Mapei 
Corp.

Mapei Panama a oslava veľkolepého projektu 
rozšírenia Panamského prieplavu zo dňa 25. júna. 
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Podnikať ste začínali pred 25 rokmi. Ako sa vtedy predávala 
sanita?

V čase, keď sme začínali, bol obrovský dopyt po tovare. Predali 
sme všetko, čo sme priviezli. Samozrejmosťou bola aj ukážková 
platobná disciplína. To sa časom zmenilo. 
Ako ste zareagovali na nové podmienky?

Museli sme sa prispôsobiť. Od roku 2000 sme doplnili predaj 
obkladov a dlažieb. V roku 2003 sme otvorili naše prvé kúpeľ-
ňové štúdio. V tom čase už bolo v Poprade silné konkurenčné 
prostredie. Nám sa však podarilo presadiť. 
Čím si to vysvetľujete?

Sme rodinná firma. Museli sme sa vypracovať sami. Nikdy sme 
neboli v žiadnom združení, v ktorom by nás niekto potiahol. 
Vždy sme boli samostatní.

Čo ste ponúkli svojim zákazníkom?
Od začiatku sme ponúkali výrobky strednej a vyššej strednej 
triedy za dobré ceny. Do našej predajne v Spišskej Belej chodili 
nakupovať ľudia zo širokého okolia. Sem-tam sme priniesli aj 
luxusné produkty. Napríklad prvé podomietkové systémy sme 
do okresu priniesli my.

Kde všade dnes máte predajne?
Okrem predajne v Spišskej Belej máme vzorkovňu v Poprade, 
kde sa práve nachádzame. Ďalšie regionálne pobočky sa na-
chádzajú v Nitre, Trebišove a Humennom. Zákazník tiež môže 
využiť náš e-shop. Sortiment mu doručíme do 24 hodín. 

25 ROKOV DÔVERY
Na popradskej vzorkovni spoločnosti Aquaterm vládne priateľská atmosféra. So zá-
kazníkmi sa nad návrhmi kúpeľní živo diskutuje. Róbert Mačák, ktorý už 25 rokov 
predáva kúpeľňové vybavenie tvrdí, že úspech rodinných firiem, ako je tá jeho, tkvie 
v záujme o zákazníka.

PARTNERI MAPEI  AQUATERM 
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VĽAVO. 
Róbert Mačák, 
majiteľ firmy 
Aquaterm, s.r.o.



Na koho zameriavate svoje veľkoobchodné aktivity?
Zo skladu v Poprade denne zásobujeme partnerov po celom 
Slovensku. Našimi zákazníkmi sú kúpeľňové štúdiá, stavebniny. 
Spolupracujeme aj so stavebnými firmami. Materiál dodávame 
aj priamo na konkrétne projekty. 

Okrem toho rozvíjate vlastnú značku kúpeľňového vyba-
venia.
Áno, snažíme sa budovať aj vlastnú značku kúpeľňového prís-
lušenstva Lotosan. Tak ako dbáme na kvalitu sortimentu, ktorý 
predávame, je pre nás dôležitá aj kvalita našej vlastnej značky. 
Výrobky značky Lotosan sa vyrábajú len v európskych fabrikách. 
Naším cieľom je predávať batérie s emóciou. Naše výrobky za-
ujmú na prvý pohľad dizajnovým obalom a logom. 

Ako sa vám darí skĺbiť toľko aktivít?
Všetky aktivity musíme rozvíjať koncepčne. Nemôžeme prefe-
rovať jednu na úkor druhej. 

Toľko aktivít kladie aj vysoké nároky na vašich zamest-
nancov. Akí sú tí vaši?
Naši ľudia sú dôležití. Môžete mať nápady, ale bez ľudí sa vám 
ich nepodarí zrealizovať. S personálnym obsadením nám pa-
radoxne pomohla kríza. Posilnila morálku pracovníkov a získali 
sme aj nových kvalitných ľudí. Aktuálne máme 70 zamestnan-
cov a veľmi nízku fluktuáciu.

Čím to je?
Máme motivačný program. Kto u nás dlho pracuje, automa-
ticky sa mu zvyšuje mzda. A nezabúdame ani na bonusy pre 
zamestnancov. Čím viac tovaru predajú, o to lepšiu budú mať 
výplatu. Dôležité však je, že u nás cítiť rodinnú atmosféru.

Premieta sa fakt, že ste rodinná firma do dôvery vašich 
zákazníkov?
Najväčšia dôvera je, že sme na trhu 25 rokov. S manželkou 
Evou sme stále jediní majitelia. Nedávno sa k nám pridali sy-
novia. Starší Róbert vedie veľkoobchod. Mladší Peter má na 
starosti marketing a prevádzky.

Neberiete si prácu niekedy domov?
Prácou rozhodne nežijeme 24 hodín. Niekedy sa však potrebu-
jeme porozprávať o veciach, ktoré sa v práci riešia a promptne 
rozhodnúť. Najhoršie je neurobiť nič. Som naučený robiť rýchle 
rozhodnutia. Môže sa stať, že to niekedy nevyjde, ale aj zlý ob-
chod patrí k podnikaniu, len nesmie byť často.

Patrilo medzi tieto rozhodnutia aj otvorenie 
vzorkovne s plochou 1000 m2 v čase krízy?
V roku 2008, keď vypukla kríza, sme sa veľmi sta-
rostlivo pripravovali na otvorenie tejto vzorkovne v 
Poprade. Veľa sme investovali do kvalitných produk-
tov, niektoré boli aj luxusné. Na slávnostnom otvore-
ní mi partneri z celého Slovenska hovorili: „Róbert, ty 
si sa zbláznil, je kríza. To neustojíš.“ Veril som však, 
že kríza prejde a ja budem pripravený. Tak aj bolo.

Akí sú Slováci zákazníci?
Nerozhodní, 90 % ľudí, ktorí zariaďujú kúpeľňu, ne-
vedia, čo chcú. Naši ľudia musia byť kreatívni, pýtať 
sa správne otázky, aby im pomohli dobre vybrať. 
Teší nás však, ak k nám príde napríklad zákazníkov 
sused s prosbou o radu, lebo sa mu páčila kúpeľňa, 
ktorú sme navrhli. Spokojný zákazník je najlepšou 
reklamou. Na tom sme si vybudovali svoje meno.

Sú Slováci nároční na zariadenie kúpeľne?
Dobrá správa je, že Slováci si na kúpeľňu potrpia. 
Dokazuje to aj predajnosť tovarov stredného a vyš-

šieho stredného segmentu. Hobby markety, aj keď je ich veľa, 
rozhodne nie sú naša konkurencia. Som rád, že nám záleží na 
kvalite, veď deň sa začína a končí v kúpeľni. 
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Ktoré referenčné projekty vás posunuli ďalej?
Každý projekt nás posúva ďalej. Medzi poslednými to bol Hotel 
Horizont, rekonštrukcia AquaCity či Hrebienok rezort. 

S Mapei ste začali spolupracovať až minulý rok. Prečo tak 
neskoro?
Je to dané vývojom. Túto značku si vyžiadali zákazníci i inštala-

PARTNERI MAPEI  AQUATERM 

téri. Pomohla nám tiež presadiť sa v niektorých projektoch. Ne-
môžeme predávať všetko. Novú spoluprácu preto musíme vždy 
starostlivo zvažovať. Zistili sme, že značka Mapei má s nami 
mnoho spoločného.

Čo vás s Mapei spája, okrem toho, že je to tiež rodinná  
firma?
V prvom rade kvalita. Vidíme perspektívu, kam smeruje stratégia 
rozvoja spoločnosti a kvalita výrobkov. To je v súlade s našimi 
predstavami a budúcim smerovaním. Naším cieľom je rozvíjať 
vzťahy aj s dodávateľmi, nie skákať zo značky na značku. Preto 
máme záujem len o dlhodobú spoluprácu.

Čo na spolupráci oceňujete?
Pre nás má Mapei výhodu rýchleho a komplexného servisu:  

od promptnej dodávky, cez marketingovú podporu až po ško-
lenia na mieru.

Mohli by ste priblížiť vaše ďalšie plány do budúcnosti?
Tento rok sme otvárali dve prevádzky a modernizovali sklady. 
Teraz musíme chvíľu počkať, ale určite nezostaneme stáť. Plány 
máme, stále je čo robiť. Nemôžeme zaspať na vavrínoch.



Kerapoxy CQKerapoxy CQ
Jednoduchá aplikácia, spoľahlivosť, 

                    široké spektrum použitia

/mapeislovensko

    Antibakteriálna s technológiou BioBlock®:   
    Inštitútom Università degli studi di Modena e Reggio 
    Emilia je podľa normy ISO 22196:2007 výrobok 
    certifikovaný ako škárovacia malta s odolnosťou 
    proti tvorbe a rozmnožovaniu mikroorganizmov.

    BioBlock®  technológia zabraňuje tvorbe   
    mikroorganizmov vo vlhkom prostredí.

    Emicode EC1 Plus:  veľmi nízky obsah organických 
    prchavých látok VOC.

    Ideálna pre škárovanie podláh, kde je vyžadovaná 
    vysoká úroveň hygieny (potravinársky priemysel, 
    bytové priestory, plavecké bazény, wellness, 
    sauny, atď.)

    Škárovanie povrchov prichádzajúcich do kontaktu 
    s potravinami v súlade s HACCP a Nariadením 
    č. 852/2004 Európskeho parlamentu.

Mapei je s vami: 
pozrime sa na to spoločne na: www.mapei.sk

Produkt info

Jednoduchá aplikácia, spoľahlivosť, 
                    široké spektrum použitia
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Antibakteriálna, dvojzložková epoxidová malta s technológiou Bioblock® odolná proti kyselinám, 
s jednoduchou aplikáciou a čistením, na výplň škár šírky viac ako 2 mm, ideálna na škárovanie 
keramických obkladov a mozaík. Je možné ju použiť aj ako lepidlo.
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MAPELASTIC
pre dokonale zrealizované dielo
Od roku 1992 až dodnes sa pomocou výrobkov MAPELASTIC zaizolovalo viac ako 300 miliónov 
štvorcových metrov plôch. Obrovský význam výrobkov MAPELASTIC pre stavebníctvo vystihuje 
nielen toto číslo. Široké využitie týchto výrobkov bežne oceňujú drobní remeselníci pri izolovaní bal-
kónov, terás alebo kúpeľní v pozemnom staviteľstve. Avšak výrobky MAPELASTIC zohrávajú vďaka 
svojim výnimočným vlastnostiam významnú úlohu aj pri riešení technicky náročnejších konštrukcií  
v inžinierskom, vodohospodárskom alebo podzemnom staviteľstve. 

ZAMERANÉ NA  MAPELASTIC
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Výrobky MAPELASTIC sa vo významnej miere uplatňujú  
v takmer každom odvetví stavebníctva. Úspech značky, ktorá je 
obľúbená po celom svete, spočíva v garancii, že profesionálne 
navrhnutý projekt bude zhotoviteľom zhmotnený do dokonale 
zrealizovaného diela. Bohatý sortiment hydroizolácií MAPELAS-
TIC zohľadňuje požiadavky všetkých strán zúčastnených v pro-
cese výstavby. Vyhovuje požiadavkám investorov na najvyššiu 
kvalitu odovzdanej stavby, ktorá garantuje dlhodobú funkčnosť 
a životnosť. Spĺňa požiadavky aplikátorov na jednoduchosť 
spracovania týchto výrobkov. A v neposlednom rade spĺňa po-
žiadavky konečných užívateľov, ktorí sú spokojní s bezproblé-
movou prevádzkou priestorov. 
Značka MAPEI jasne dominuje na súčasných stavbách. Široký 
sortiment jedno a dvojzložkových výrobkov MAPELASTIC po-
skytuje náležitú vlastnosť – požadovaný finálny parameter – a 
možnosť ich uplatnenia v akejkoľvek časti konštrukcie. Vďaka 
tomu MAPEI vyhráva nad konkurenciou. Obchodno-technickí 
pracovníci navrhujú konkrétny systém pre aktuálne podmienky  
v danom čase na stavbe. Často pritom musia zohľadňovať i neo-
čakávané potreby, spájané napríklad s nevyhnutným dodržaním 
harmonogramu prác alebo zjednodušením spôsobu aplikácie  
s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu dennú produktivitu.

Systémy MAPELASTIC sa dennodenne používajú po celom 
svete v kombinácii s obkladovými prvkami alebo ako finálne 
ochranné vrstvy betónových povrchov. Svoje široké uplatnenie 

si nájdu nielen v novostavbách, ale aj pri sanáciách a rekon-
štrukciách pôvodných objektov. Typickými oblasťami použitia sú 
tieto odvetvia stavebníctva a nasledujúce konštrukcie:
Pozemné staviteľstvo:
• Balkóny a terasy
• Plavecké bazény
• Fontány
• Kúpeľne a sprchovacie kúty
• Práčovne, kuchyne, sauny a priestory so zvýšenou vlhkosťou  
   vo všeobecnosti

Inžinierske staviteľstvo
• Mosty (cestné, železničné) a viadukty
• Chladiace veže
• Komíny

Vodné staviteľstvo
• Zásobníky vody, požiarne a prečerpávacie nádrže
• Priehrady
• Kanalizačné stoky
• Vodojemy
• ČOV

Podzemné staviteľstvo
• Vonkajšie základy
• Tunely 
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Dvojzložková, cementová malta, pružná až do -20 °C, určená na vodotesnú ochranu betónových 
povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. 

Výhody 
• schopnosť premostenia trhlín
• odolnosť proti UV žiareniu
• odolnosť proti karbonatácii - MAPELASTIC v hrúbke 2 mm zodpovedá krytiu výstuže viac ako 50 mm, pri použití betónu  
   s vodným súčiniteľom 0,45. 
• odolnosť proti agresívnemu pôsobeniu chloridov - MAPELASTIC aplikovaný v hrúbke 2,5 mm zodpovedá krytiu výstuže 30 mm,  
   pri použití betónu s vodným súčiniteľom 0,45.
• možnosť aplikácie i na pôvodné obkladové prvky z keramiky, mozaiky a prírodného kameňa na podlahách a stenách.  
   Kompatibilný s cementovými lepidlami MAPEI triedy C2.
• balenie: súprava (A+B) = 32 kg, resp. 16 kg 

MAPELASTIC: dvojzložková, cementová, pružná malta až do -20 °C, určená na vodotesnú ochranu betónových povrchov, 
balkónov, terás, kúpeľní, spŕch a bazénov. 

MAPELASTIC SMART: dvojzložková, veľmi pružná, cementová malta so schopnosťou premostenia trhlín viac ako 2 mm, 
určená na aplikáciu štetcom alebo valčekom, na vodotesné ošetrenie betónových povrchov ako napr. základov, oporných múrov, 
balkónov, kúpeľní, bazénov a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia.

MAPELASTIC TURBO: dvojzložková, pružná, rýchloschnúca, cementová malta s možnosťou aplikácie aj pri nízkych teplotách, 
na vodotesnú ochranu balkónov a terás.

MAPELASTIC AQUADEFENSE: jednozložková, pružná, tekutá membrána pripravená priamo na použitie, na izolovanie plôch  
v interiéri aj exteriéri.

MAPELASTIC FOUNDATION: dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov vystavených 
tlakovej vode v pozitívnom i negatívnom smere ako napr. základové steny, parkoviská, suterénne priestory, kanalizačné stoky  
a bazény.

•
 

•

 

• 

• 

• 

VÝROBKOVÁ SKUPINA MAPELASTIC

Mapelastic

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ 
MEMBRÁNY

EN 14891

CMO2P

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

Aplikácia MAPELASTIC
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Dvojzložková, veľmi pružná, cementová malta so schopnosťou premostenia trhlín viac ako 2 mm. Určená je 
na aplikáciu štetcom alebo valčekom, na vodotesné ošetrenie betónových povrchov, ako napríklad základov, 
oporných múrov, balkónov, kúpeľní, bazénov a ako ochrana proti agresívnym vplyvom prostredia.

Výhody 
• tekutá konzistencia - jednoduchá aplikácia s použitím štetca a valčeka
• vysoká pružnosť a schopnosť premostenia trhlín viac ako 2 mm - ak sa pri vystužení prvej vrstvy použila makroperforovaná  
   tkanina MAPETEX SEL
• predĺženie do stavu pretrhnutia (až 120 %)
• odolnosť proti UV žiareniu
• možnosť aplikácie aj na pôvodné obkladové prvky z keramiky, mozaiky a prírodného kameňa na podlahách a stenách.  
   Kompatibilita s cementovými lepidlami MAPEI triedy C2.

Dvojzložková, pružná, rýchloschnúca, cementová malta, s možnosťou aplikácie aj pri nízkych teplotách,  
na vodotesnú ochranu balkónov a terás. 

Výhody 
• rýchlosť vytvrdnutia - možnosť inštalácie obkladových prvkov po 4 hodinách pri optimálnych poveternostných podmienkach  
   a pri teplote +5 °C po 24 hodinách
• možnosť aplikácie aj na nie celkom suché povrchy, za predpokladu, že sú dokonale vyzreté (napr. tesne po daždi).
• odolnosť proti dažďu už po niekoľkých hodinách (i pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu) 
• odolnosť proti UV žiareniu
• možnosť aplikácie aj na pôvodné obkladové prvky z keramiky, mozaiky a prírodného kameňa na podlahách a stenách.  
   Kompatibilný s cementovými lepidlami MAPEI triedy C2.
• balenie: súprava (A+B) = 36 kg, resp. 18 kg 

Mapelastic Smart

Mapelastic Turbo

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ 
MEMBRÁNY

EN 14891

CMO1P

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ 
MEMBRÁNY

EN 14891

CMO1P

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

Aplikácia MAPELASTIC TURBO
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Jednozložková, pružná, tekutá membrána pripravená na priame použitie, na izolovanie plôch v interiéri aj 
exteriéri. 

Výhody 
• rýchlosť vytvrdnutia - možnosť inštalácie obkladových prvkov už po 4 hodinách pri optimálnych podmienkach
• jednozložkový výrobok
• nízka hrúbka 0,8 mm pri spotrebe len 1 kg/m2

• skladovateľnosť 24 mesiacov
• pružnosť - možnosť vystuženia prvej vrstvy s makroperforovanou tkaninou MAPETEX SEL
• možnosť aplikácie aj na pôvodné obkladové prvky z keramiky, mozaiky a prírodného kameňa na podlahách a stenách.  
   Kompatibilita s cementovými lepidlami MAPEI triedy C2.

Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov vystavených tlakovej vode 
v pozitívnom i negatívnom smere, ako napr. základové steny, parkoviská, suterénne priestory, kanalizačné stoky 
a bazény.

Výhody 
• tekutá konzistencia - jednoduchá aplikácia s použitím štetca a valčeka
• nepriepustnosť pre tlakovú vodu v pozitívnom a negatívnom smere (do 1,5 atm. t.j. 15 m vodného stĺpca)
• odolnosť proti pôsobeniu rozpustných solí prítomných v pôde ako sú napr. chloridy alebo sírany
• konštrukcie zostávajú suché i v priebehu mnohých rokov  

Mapelastic AquaDefense

Mapelastic Foundation

TEKUTÉ VODUNEPRIEPUSTNÉ
PRODUKTY 

EN 14891

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

DMO1

TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÉ 
MEMBRÁNY

EN 14891

CMO1P

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCÍPY

Aplikácia MAPELASTIC AQUAFEFENSE
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Bez ohľadu na ročné obdobie

urýchľuje hydroizolačné práce na terasách 
a balkónoch bez ohľadu na ročné obdobie a poveternostné podmienky

EN 1504-2EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

dvojzložková, elastická, cementová, rýchloschnúca  
hydroizolačná membrána
jednoducho spracovateľná
spracovateľnosť viac ako 45 minút
možnosť inštalácie obkladových prvkov už po veľmi krátkom čase
aplikácia i na pôvodné podlahy







aplikácia pri teplote od +5°C
vysoká denná produktivita
možnosť aplikácie aj na nie úplne suché povrchy, za predpokladu, 
že sú dokonale vyzreté.
výrobok označený symbolom CE v súlade s EN 14891 a  
EN 1504-2

 
 



Produkt info


