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EDITORIÁL

Podľa údajov z trhu sa nálada v stavebníctve 
začína mierne horšiť. Tento vývoj ovplyvní naj-
mä nasledujúce roky, keďže v štátnom aj v sú-
kromnom sektore bude pri zvažovaní investícií 
vládnuť opatrnosť.
My by sme však napriek týmto vyhliadkam 
radi rozšírili naše rady o nových kolegov, najmä  
v podobe špecialistov na vybrané oblasti, aký-
mi sú zateplenie, hydroizolácie spodných sta-
vieb alebo sanácie. 
Pokračovať budú aj naše vzdelávacie progra-
my, a to nielen pre našich zamestnancov, ale aj 
pre zákazníkov. Máme pripravenú online plat-
formu, ktorú na tento účel v prípade potreby 
použijeme.
Čakajú nás tiež zaujímavé zákazky naprieč ce-
lým spektrom výrobkov stavebnej chémie, kto-
ré Mapei ponúka. Preto sa do roku 2021, kedy si 
Mapei na Slovensku pripomenie svoje 20. výro-
čie, pozeráme s nádejou.

Všetkým nám prajem veľa síl a optimizmu do 
najbližšieho obdobia

koronakríza zasiahla do našich každodenných 
životov. Prijali sme opatrenia a osvojili sme si 
návyky, o ktorých by sme pred rokom možno 
ani neuvažovali. 
Aj my v Mapei sme zareagovali zavedením prá-
ce z domu, zrušením osobných odberov mate-
riálu či znížením minimálnej výšky objednávky 
pre našich odberateľov. Pravidelne dezinfiku-
jeme priestory a nosíme rúška.
Touto cestou by som sa rád poďakoval svojim 
kolegom aj našim obchodným partnerom za 
ich zodpovedný prístup nielen pri dodržiavaní 
hygienických opatrení, ale najmä za vzájomnú 
spolupatričnosť, ktorú preukázali v tejto ne-
všednej situácii. Aj vďaka tomu sa nám v tomto 
zložitom období darilo realizovať zmluvné sta-
vebné zákazky bez akýchkoľvek obmedzení.
Teraz síce ešte stále nevieme úplne odhadnúť, 
aký bude ďalší priebeh pandémie a aký bude 
mať finálny dosah na naše hospodárstvo a ďal-
ší život. Rád by som vás však ubezpečil, že celú 
situáciu priebežne monitorujeme a po ruke 
máme viaceré scenáre, vďaka ktorým bude-
me schopní pokryť dopyt po našich výrobkoch  
v dostatočných množstvách. 
V tomto náročnom roku sme však zažili aj veľa 
pozitívnych momentov, pri ktorých sme mali 
radosť z dobre vykonanej práce. Naše prísady 
do betónov sa podieľali na betonáži základo-
vej dosky prvého mrakodrapu na Slovensku. 
Na výrobnej hale pri Liptovskom Mikuláši sme 
mali po prvýkrát možnosť realizovať hydroizo-
láciu spodnej stavby s bentonitovými pásmi.
Darilo sa aj produktom pre podlahárov z tzv. 
červeného radu. V súčasnosti patrí nivelizačná 
stierka Ultraplan Renovation medzi naše najžia-
danejšie výrobky. Záujem bol aj o lepidlá a nové 
výrobky pre zhotovenie poteru a penetrácie.

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

Vážení 
čitatelia,
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AKTUALITY

Webová stránka Mapei získala 
ocenenie webovej stránky roka

CENU UDEĽUJE PLATFORMA PROGRESS SITEFINITY ZA ARCHITEKTÚRU,  
OBSAH A UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÚ NAVIGÁCIU

Webová stránka spoločnosti Mapei (mapei.com) získala 
ocenenie Webová stránka roka od spoločnosti Progress 
Sitefinity, medzinárodnej platformy na správu webové-
ho obsahu (CMS). Mapei Group so svojím digitálnym 
tímom boli odmenení za kompletnú modernizáciu we-
bovej stránky spoločnosti na medzinárodný štandard. 
Momentálne spravujú až 59 webových stránok po ce-
lom svete v 62 jazykoch – 240 000 webových stránok 
navštevuje každý mesiac viac ako 550 000 používateľov. 
Projekt pre nové webové stránky, ktorý spustil v roku 
2017 materskú stránku talianskej holdingovej spoloč-
nosti, bol naplánovaný a navrhnutý tak, aby pokryl všet-
ky stránky dcérskych spoločností a bol ukončený spus-
tením posledných troch webových stránok dcérskej 
spoločnosti v Severnej Amerike v máji 2020.

Vynikajúci zážitok užívateľa
Mapei.com získal ocenenie v kategórii „multisite“ vďaka 
architektúre stránky, kvalite obsahu, užívateľsky jedno-
duchej navigácii a inovatívnym funkciám, ktorými dis-
ponuje. Okrem prepracovanej architektúry webových 
stránok bola ocenená aj za vysokú kvalitu ponúkaného 
obsahu (technický a špecifický obsah pre širokú verej-
nosť), početné nástroje (vyvinuté s využitím prostried-
kov poskytovaných platformou), dizajn a jednoduchú 
navigáciu, optimalizovanú tak, aby reagovala intuitívne. 
To ale nie je všetko – mapei.com bola tiež ocenená za 
svoju komplexnosť – zložitosť a usporiadanie hlavnej ta-
lianskej webovej stránky, ale tiež miestnych webových 

stránok dcérskych spoločností skupiny Mapei.
„Ďalšie kroky, ktoré podnikneme, budú zamerané na 
rozvoj webových stránok pre dcérske spoločnosti iných 
značiek, ako Vinavil, Vaga, Adesital a Polyglass – celkovo 
ďalších 10  webových stránok s vlastnými jedinečnými 
funkciami a komplexnosťou,“  uvádza Stefano Ranghie-
ri, riaditeľ marketingových operácií a komunikácie spo-
ločnosti Mapei.

Dvojetapová súťaž
Súťaž, ktorá sa prvýkrát organizovala v roku 2011, oceňu-
je webové stránky vyvinuté pomocou platformy Prog-
ress Sitefinity. Ocenené stránky vynikajú užívateľským 
zážitkom a využívajú inovatívne funkcie, ktoré sú do-
stupné na platforme Progress Sitefinity.
Súťaž sa skladá z dvoch etáp. V prvom kole porotco-
via spoločnosti Progress Sitefinity nominujú súťažiace 
stránky na základe splnenia šiestich parametrov, a to 
dizajn, obsah, usporiadanie a navigácia, inovácie, kom-
plexnosť a relevantnosť. Druhá fáza zahŕňa hlasovanie 
verejnosti v rôznych kategóriách.

KVALITA OBSAHU - TECHNICKÁ A 
ŠPECIFICKÁ PRE ĽUDÍ PRACUJÚCICH 
V STAVEBNOM PRIEMYSLE - MNOHÉ 

NÁSTROJE POSKYTOVANÉ NA 
WEBOVÝCH STRÁNKACH SÚ VEĽMI 

POPULÁRNE MEDZI UŽÍVATEĽMI.
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AKTUALITY

Mapei 
komunikuje  
na YouTube  
i Facebooku
Mapei rozširuje svoje pôsobenie na sociálnych sieťach. 
Okrem YouTube kanála chce osloviť širokú verejnosť a 
zlepšiť povedomie o značke aj prostredníctvom komu-
nikácie na Facebooku. 

Pozrite si nové videá 
Na YOUTUBE kanáli Mapei Slovensko nájdete tie najza-
ujímavejšie aktuality zo sveta stavebnej chémie, predo-
všetkým rôzne pracovné postupy a krátke inštruktážne 
videá o spôsobe používania produktov firmy. Cieľom 
tohto kanálu je najmä vzdelávať. Máte možnosť naučiť 
sa, ako správne realizovať pokládku drevenej či vinylovej 
podlahy, inštalovať obklad a dlažbu v kúpeľni, na balkó-
ne či terase a ešte oveľa viac. Jednotlivé videá krok za 
krokom ukazujú, aké výrobky treba pri jednotlivých rie-
šeniach použiť, ako s nimi pracovať a na čo pri ich apli-
kácii nezabudnúť. V popise pod videom možno nájsť aj 
užitočné informácie o technických údajoch produktov 
či o ich spotrebe. Databáza videí sa postupne rozširuje.

Mapei už aj na Facebooku
Firma začala intenzívne komunikovať už aj prostredníc-
tvom FACEBOOKU, pretože ide o efektívnu formu oslo-
venia terajších i budúcich zákazníkov. Nová fanpage je 
určená najmä laickej verejnosti. Stránka odľahčenou a 
zábavnou formou informuje, vzdeláva, radí a predsta-
vuje jednotlivé výrobky spoločnosti. Nájdete tu však aj 
rôzne súťaže, fotografie ikonických stavieb a realizácií s 
použitými výrobkami Mapei či aktuality zo sveta firmy. 
Staňte sa fanúšikmi FB stránky Mapei Slovensko a nič 
dôležité vám neujde

Svet Mapei  
vo vrecku
Aplikácia pre smartfóny a tablety Mapei app bude va-
ším praktickým sprievodcom na stavbe. Okrem prak-
tického prehľadu výrobkov ponúka viacero šikovných 
funkcionalít.
S novou aplikáciou Mapei app budete mať k dispozícii 
prehľadne zoradený kompletný katalóg výrobkov sta-
vebnej chémie Mapei s príslušnou technickou doku-
mentáciou. V produktových radoch možno vyhľadávať 
podľa využitia výrobku alebo intuitívne.
Okrem zoznamu výrobkov Mapei ponúka aplikácia 
hneď niekoľko praktických funkcií, ktoré oceníte aj pria-
mo na stavbe. Kalkulačka škárovacích hmôt a tmelov 
vám pomôže odhadnúť správne množstvo produktu 
potrebného pre váš projekt. Jednoducho si môžete 
skontrolovať, koľko balení materiálu spotrebujete na 
utesnenie škár a pružných spojov. Archív video návodov 
zas pomôže so správnou aplikáciou materiálov Mapei. 
Zostaňte v obraze s časopisom Realita Mapei, naším 
komunikačným nástrojom so stavebným svetom. Jeho 
aktuálne vydanie budete mať vďaka Mapei app vždy vo 
vrecku. Prehľadná aplikácia s užívateľsky priateľským 
rozhraním ponúka aj pridané funkcie pre registrova-
ných členov. Po registrácii si môžete ukladať výpočty 
pre spotrebu materiálu a ukladať si produkty, ktoré vás 
najviac zaujímajú.

Aplikácia je v slovenčine a je dostupná pre operačné 
systémy: Android, iOS

MAPEI | Systémové riešenie balkónov

SUBSCRIBE
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AKTUALITY

Taliansky klub U.S. Sassuolo Calcio, ktorý vlastní spoloč-
nosť Mapei, oslavuje okrúhle výročie. 100 rokov existen-
cie tohto futbalového tímu je ideálnou príležitosťou na 
oslavu minulosti, ale tiež na pohľad do budúcnosti.
Ešte pred niekoľkými rokmi by si len málokto pomyslel, 
že tento malý klub by mohol konkurovať talianskym fut-
balovým velikánom. Dnes patrí Sassuolo k úspešným tí-
mom, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Lukáš 
Haraslín. Šikovný krídelník na Apeninskom polostrove 
od zimy iba hosťoval, v lete do tohto prvoligového ta-
lianskeho klubu prestúpil natrvalo. 
„Čiernozeleným“ sa v posledných rokoch darí a v budú-
cej sezóne budú už ôsmykrát po sebe súčasťou najvyš-
šej talianskej ligy. Aj tentokrát majú vysoké ambície, ich 
dlhoročným cieľom a snom je prebojovať sa do prestíž-

nej Ligy majstrov.  
Mimoriadne výsledky na futbalovom poli dosiahlo Sas-
suolo počas svojej existencie aj vďaka angažovanosti, 
kvalifikovanému manažmentu i športovému duchu 
rodiny Squinzi a spoločnosti Mapei. Štadión, športové 
centrum a rozvoj mládeže sú základnými aktívami, vďa-
ka ktorým je klub na futbalovej scéne úspešný. Za jeho 
skvelými výsledkami stoja aj inovácie, investície či mo-
derný prístup na ihrisku i mimo neho. 
Pri príležitosti osláv stého výročia Sassuolo bolo pre 
nadchádzajúcu sezónu vytvorené špeciálne logo a pre 
hráčov sa dali vyrobiť nové dresy. Spustená bola aj nová 
oficiálna čierno-zelená webová stránka, ktorá je určená 
fanúšikom a bude komunikovať všetky dôležité infor-
mácie a zaujímavosti zo sveta klubu.

Sassuolo 
oslavuje 

PRÍLEŽITOSŤ NA OSLAVU MINULOSTI A POHĽAD DO BUDÚCNOSTI.
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AKTUALITY

Spoločnosť Mapei preverila šikovnosť žiakov stredných od-
borných škôl učebného odboru murár/obkladač prostred-
níctvom súťaže Mapei Mladým. V celoslovenskom finále 
prvého ročníka projektu, ktoré sa uskutočnilo ešte koncom 
minulého roka, zvíťazila Stredná odborná škola v Senici. Sú-
ťaž organizovala firma Mapei v spolupráci s partnerskými 
spoločnosťami MAKITA, STAVMAT STAVEBNINY a RIGIPS.

Do prvého ročníka projektu sa zapojilo 8 škôl z celého 
Slovenska. „S priebehom súťaže sme boli veľmi spokoj-
ní. Žiaľ, kvôli pandémii COVID-19 sa nám tento rok nepo-
darilo zorganizovať jej ďalší ročník. Verím však, že v roku 
2021 budeme v súťaži opäť pokračovať a že sa nám do 
projektu podarí zapojiť ešte viac škôl,“ zhodnotil projekt 
Miroslav Jaška, generálny manažér spoločnosti Mapei.

Víťazi sa na súťaž vzorne pripravovali
Projekt Mapei Mladým sa skladal z dvoch častí. V prvej 
fáze navštívil jednotlivé školy školiaci tím a študentom 
predstavil niektoré výrobky spoločnosti, ich výhody a ná-

V súťaži o najzručnejšieho 
obkladača dominovala Senica

sledne spôsob ich správnej aplikácie. Získané poznatky 
mohli žiaci následne využiť v druhej časti súťaže, v kto-
rej ich praktické zručnosti hodnotila odborná porota. 
Úlohou súťažných tímov zložených zo 4 najzručnejších 
študentov z každej zúčastnenej školy si zmeralo sily  
v lepení mozaiky dvojzložkovým lepidlom ELASTORA-
PID, v lepení keramického obkladu lepidlom ULTRALITE, 
v škárovaní keramického obkladu cementovou škárovač-
kou ULTRACOLOR PLUS a v škárovaní mozaiky epoxido-
vou škárovačkou KERAPOXY CQ. Najväčší počet bodov 
získal tím SOŠ zo Senice v zložení Daniel Tomek, Andrej 
Kujan, Dominik Romer a Patrik Chalupa. Víťazná škola 
i jej žiaci dostali poukážky na nákup produktov spoloč-
nosti Makita. „Bol som prekvapený, že sme vyhrali, lebo 
som to vôbec nečakal. Veľmi ma to však potešilo,  chlapci 
predviedli dobrý výkon. Tento projekt nás veľmi zaujal a 
poctivo sme sa naň pripravovali, dokonca sme si pozreli 
aj niekoľko videí správnych postupov a naštudovali ich,“ 
povedal o súťaži Ján Sládek, majster odborného výcviku 
víťaznej školy.
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PROJEKTY VO SVETE MOST SV. JURAJA

Janov: most do budúcnosti
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PO 720 DŇOCH OD KOLAPSU MORANDIHO MOSTA A 476 
DŇOCH OD ZAČIATKU JEHO PRESTAVBY SLÁVNOSTNE 
OTVORILI MOST SVÄTÉHO JURAJA V JANOVE

Janov: most do budúcnosti
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REKONŠTRUKCIA  
S POUŽITÍM TECHNOLÓGIÍ 
MAPEI

Janov (Taliansko)

SPOLOČNOSŤ MAPEI PRISPELA K VÝSTAVBE 
NOVÉHO MOSTA ŠPIČKOVÝMI VÝROBKAMI  
A TECHNICKOU PODPOROU EXPERTOV

PROJEKTY VO SVETE MOST SV. JURAJA
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REKONŠTRUKCIA  
S POUŽITÍM TECHNOLÓGIÍ 
MAPEI

nosná konštrukcia mosta 
1 067 m

šírka mostovky 30,8 m

nadmorská výška 56,2 m

hĺbka základov 13 m

18 pilierov

priemerná výška pilierov 
45 m

67 000 m3 betónu 
použitého na mostovku

9 000 ton oceľovej 
výstuže

15 000 ton ocele použitej  
v kovových konštrukciách

1 200 ľudí pracujúcich  
na projekte

20 paralelne pracujúcich 
stavenísk

Most svätého Juraja v Janove, slávnost-
ne otvorený 3. augusta 2020, nahradil 
pôvodný Morandiho most, ktorý sa ne-
šťastne zrútil 14. augusta 2018.
Nový zrekonštruovaný most, ktorý na-
vrhol architekt Renzo Piano a postavili 
spoločnosti Webuild a Fincantieri In-
frastructure, bol dokončený len za dva 
roky s cieľom stať sa národným mode-
lom pre sanáciu talianskej infraštruk-
túry.
Spoločnosť Mapei dodala na tento veľ-
kolepý projekt stavebného inžinierstva 

množstvo produktov vrátane prísad 
do železobetónovej zmesi na výrobu 
mostných pilierov a zabezpečila ne-
pretržitú prácu tímu technikov a od-
borníkov, a to od spustenia prác až po 
aplikáciu posledného kubického metra 
betónu.

Špecifiká nového mosta
V porovnaní s Morandiho mostom, kto-
rý meral 1182 metrov, je Most svätého 
Juraja so svojou dĺžkou 1067 metrov o 
niečo kratší. Trasa sa od pôvodnej mier-

ne líši a nový most bol postavený pri-
bližne 20 metrov južne od starého.
Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom 
skrátiť harmonogram stavebných prác 
a obmedziť akúkoľvek interferenciu  
s budovami pod mostom na minimum.
Most pozostáva z oceľovej a betónovej 
mostovky. Súvislý trám je rozdelený na 
19 segmentov (14 segmentov po 50 m, 
3 segmenty po 100 m, 1 v dĺžke 40,9 m 
a 1 v dĺžke 26,27 m). Podopretý je 18 že-
lezobetónovými piliermi (o 7 viac než 
Morandiho most) s prierezom tvaru 

V číslach
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elipsy s rozmermi 4 krát 9 metrov.
Viadukt má zakrivenú časť (celková 
výška 4,8 m v strede) vyrobenú z oce-
le a betónu. Cestný úsek bol rozšírený  
z pôvodných 18 na 30,8 metra. V kaž-
dom smere vedú dva 3,75 m široké 
pruhy oddelené 2,6 m širokou stredo-
vou bariérou.
Každá z dvoch vozoviek má tiež núdzo-

vý pruh, ktorý je oproti starému mostu 
novinkou a obe strany mosta lemuje 
2,5 m vysoká veterná a bezpečnost-
ná bariéra. Keďže je vyrobená zo skla, 
zmierňuje vizuálny dopad stavby a pri 
prechode mostom poskytuje neruše-
ný výhľad na okolie. Vďaka špeciálnym 
značkám na povrchu skla nie je hroz-
bou pre vtáctvo.

Zásah Mapei
Stavba pilierov.
Divízia Mapei pre prísady do betónu 
bola do projektu zapojená nepretr-
žite, pričom každý deň bol rozdelený  
do troch osemhodinových zmien. 
Pracovalo sa na zabezpečení neustá-
lej technickej podpory v troch závo-
doch na výrobu betónu v Chiaravag-
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PRIEBEH REKONŠTRUKCIE

14. august 2018 
Je 11:41 a Morandiho most sa rúti k zemi. Nešťastie spôsobilo 
43 úmrtí, tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy a mesto sa 
rozdelilo na dve časti. Most, navrhnutý Riccardom Moran-
dim, bol slávnostne otvorený v roku 1967.

18. december 2018
Marco Bucci, primátor mesta Janov, je zvolený na pozíciu 
Špeciálneho komisára pre rekonštrukciu mesta. Všetky prá-
ce sa rozhodol prideliť konzorciu Salini Impregilo a Fincan-
tieri. Ich úlohou je vyhotoviť originálny návrh nového mosta, 
ktorý mestu v septembri daroval Renzo Piano.

15. apríl 2019
Stavenisko rekonštrukcie viaduktu nad riekou Polcevera sa 
otvára a po dobu troch mesiacov funguje súbežne s tímom 
odstraňujúcim zvyšky starého mosta. Od tejto chvíle až  
do momentu, keď bude most hotový, pracuje na projekte 
približne 1200 ľudí. Cieľom je výstavba jedného piliera  
za mesiac.

28. jún 2019
Uzatvára sa jeden jazdný pruh diaľnice spolu so všetkými 
cestami v okruhu 300 m a viac ako 3000 ľudí musí opustiť 
svoje domovy. Začína sa demolácia pilierov Morandiho mosta 
číslo 10 a 11 , vysokoriziková operácia, ktorú sleduje celý svet.

Sme hrdí, že sme sa mohli podieľať na stavbe Mosta svätého Juraja 
v Janove. Dodávka certifikovaných a trvanlivých riešení je odjakživa 
našou misiou.” 

Veronica Squinzi, generálna riaditeľka spoločnosti Mapei
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ne, janovskom prístave a San Quirico  
vo vlastníctve Calcestruzzi SpA, divízie 
Italcementi.
Piliere boli stavané liatím betónu  
do špeciálneho debnenia, ktoré sa 
s rastúcim pilierom posúvalo nahor. 
Podporou pre čerstvý betón sa tak stal 
ten čerstvo vytvrdnutý. Pri samotnom 
posúvaní bolo nevyhnutné, aby dosia-

hol predchádzajúci záber betónového 
pilieru pred ďalším cyklom liatia urči-
té mechanické vlastnosti a uniesol tak 
váhu nielen debnenia, ale aj nového 
betónu.
Vývoj mechanických vlastností cemen-
tovej zmesi výrazne závisí od okolitých 
podmienok v čase liatia, a to najmä od 
teploty.

Spoločnosť Mapei 
zabezpečila dodanie 
prísad ako DYNAMON 
XTEND W400N, 
DYNAMON LZ 551  
a MAPEFAST ULTRA  
do betónovej zmesi 
použitej na stavbu pilierov.

1. september 2019
Debnenie začína pracovať súčasne na štyroch frontoch. 
Tak vzniká koncept skôr súbežných než sekvenčných prác, 
hlavný faktor, vďaka ktorému sa stavbu podarilo vybudovať 
v takom krátkom čase.

12. február 2020
Nový most začína naberať konečnú podobu. Na pilier č. 9 sa 
vo výške 40 m ukladá 100 metrový oceľový nosník, ten, ktorý 
sa pred dvoma rokmi rozpadol a zapríčinil zrútenie mosta.

22. marec 2020
Postavený je tretí a posledný 100 metrový stredový segment 

nad železničnými koľajami. Na stavenisku v tomto čase pra-
cuje menej robotníkov v dôsledku pandémie Covid-19.

19. apríl 2020
Posledný z 19 segmentov vo výške 40 m je na svojom mies-
te a práce na 1067 metrovej oceľovo-betónovej mostovke 
sú hotové. Mesto Janov je aspoň z viditeľného uhla pohľadu 
opäť spojené.

3. august 2020
Dva roky po nešťastí prezident Talianskej republiky Sergio 
Mattarella slávnostne otvára nový Most svätého Juraja  
v Janove.
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Pre klienta bola 
obzvlášť dôležitá 
požiadavka na 
vynikajúcu pohľadovosť 
finálneho betónového 
povrchu po odstránení 
debnenia z pilierov.
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Obdobie stavby pilierov od júna 2019 
znamenalo, že betonáž bude prebiehať 
v celej škále rôznych teplôt. 
Nasledujúce prímesi v navrhnutých 
zmesiach zabezpečili, že mechanické 
vlastnosti medzi liatím betónu pri rôz-
nych teplotách ostali konštantné.
• DYNAMON XTEND W400 N je tekutá 

prísada do vysokokvalitného betónu 
špeciálne vyvinutá na výrobu betónu 
s nízkym pomerom vody a cementu 
a so zanedbateľnou stratou funkč-
nosti pri preprave a vykládke na mies-
te.

• DYNAMON LZ 551 je viacúčelový mo-
difikovaný superplastifikátor na báze 
akrylového polyméru špeciálne vy-
vinutý na udržanie spracovateľnosti 
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Do betónu liateho na mostovku boli použité prímesi DYNAMON XTEND 
W202 N, DYNAMON LZ 551 a EXPANCRETE PLUS

PROJEKTY VO SVETE MOST SV. JURAJA
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betónu.
• MAPEFAST ULTRA je bezchloridový 

urýchľovač tuhnutia kvapaliny naj-
novšej generácie do betónu a mált. 
Obsahuje nanočastice komplexných 
hydratovaných silikátov získaných 
exkluzívnym procesom syntézy, char. 
značne veľkou plochou špecifického 
povrchu.

Poslednou, obzvlášť dôležitou požia-
davkou klienta bola vynikajúca po-
hľadovosť exponovaného betónu po 
odstránení debnenia. Povrch mal byť 
bez defektov a v jednotnej farbe, ktorá 
podčiarkuje celkový bezchybný vzhľad 
stavby.
Brilantný výsledok sme dosiahli nie-

Prísady: neviditeľné, 
ale nenahraditeľné

       ROZHOVOR

Na aké najzásadnejšie problémy ste narazili pri výstavbe pilierov a ako 
ste ich prekonali?
Spolupráca spoločnosti Mapei na projekte sa začala výstavbou železo-
betónových pilierov podopierajúcich most, ktoré majú v tomto prípade 
tvar elipsy. Vyrobené boli liatím betónu do posuvného debnenia, ktoré sa 
priebežne posúvalo nahor. Aby sme zaručili, že najpodstatnejšie vlastnos-
ti betónu budú konzistentné a že piliere sa budú vyrábať v nepretržitom 
cykle, potrebovali sme zaistiť ich mechanické vlastnosti počas stanovené-
ho časového obdobia. Na to sme využili najnovšie špičkové prímesi Mapei 
so schopnosťou modifikovať hydratačný proces a rýchlosť vytvrdzovania 
cementových materiálov, a tak zaistili očakávané hodnoty.

Akú úlohu zohrávala spoločnosť Mapei vo finálnej povrchovej úprave 
pilierov?
Obzvlášť dôležitou požiadavkou klienta bola vynikajúca pohľadovosť 
finálneho betónového povrchu po odstránení debnenia bez defektov  
a v jednotnej farbe. Brilantný výsledok sme dosiahli nielen vďaka správ-
nemu návrhu betónu, ale aj vďaka použitiu MAPEFORM W60 – oddebňo-
vacieho prípravku vo vodnej disperzii určeného na pohľadový betón.

Akonáhle boli piliere hotové, nastal čas odliať dosku na mostovku. 
Aké faktory ovplyvnili výber produktov?
Aj v tejto fáze sme museli vziať do úvahy viacero faktorov, ako napríklad 
obzvlášť vysoké požadované mechanické vlastnosti, zmršťovanie betónu, 
ktoré muselo byť udržané v stanovených medziach alebo dlhšiu spraco-
vateľnosť v horúcom počasí, keďže betonáž dosky prebiehala v júni 2020.

Z toľkého množstva použitých výrobkov je zrejmé, aké muselo byť  
pre Mapei náročné, zaručiť správnu úroveň technickej podpory.  
Ako sa vám podarilo zorganizovať si prácu?
Vďaka neuveriteľnej tímovej práci a dokonalej synchronizácii s výrobcom 
betónu tak, aby sa na dosiahnutie požadovaných vlastností použili tie 
najvhodnejšie materiály. Do miešacích zariadení sme umiestnili naše 
pojazdné laboratóriá, ktoré betón kontrolovali a zabezpečili, že hodnoty 
zodpovedali laboratórnym výsledkom. V neposlednom rade sme výstav-
bu neustále a po celý čas monitorovali.

Zrejme to pre vás musela byť veľmi dôležitá skúsenosť?
Prísady do betónu sú neviditeľné, pretože od momentu, keď sa doň 
vmiešajú, prestávajú fyzicky existovať. Sú však nevyhnutné na dosiahnu-
tie výkonnostných vlastností predpísaných v technických špecifikáciách 
a na vybudovanie infraštruktúry, ktorá odolá zubu času. Z toho, že sme 
v stavbe tohto skvelého diela zohrali takú dôležitú úlohu, sa teší každé 
oddelenie a divízia našej spoločnosti.

ROZPRÁVALI SME SA S PIETROM LATTARULOM  
Z DIVÍZIE PRÍSAD DO BETÓNU MAPEI.

Kombináciou špičkových 
prímesí so schopnosťou 
modifikovať hydratačné 
reakcie a rýchlosť 
vytvrdzovania 
cementových 
materiálov sa podarilo 
zabezpečiť dosiahnutie 
očakávaných výsledkov.
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len vďaka správnemu návrhu betónu, 
ale aj vďaka použitiu špeciálneho od-
debňovacieho prípravku určeného na 
dosiahnutie kvalitného a pohľadového 
povrchu betónu.
Po sérii skúšobných testov priamo na 
stavbe sa odborníci Mapei rozhodli po-
užiť MAPEFORM W60, oddebňovací 
prípravok vo vodnej disperzii, ktorý vy-
tvára nepriľnavú vrstvu na hladkom aj 
štruktúrovanom debnení.

Stavba mostovky
Po dokončení montáže oceľovej nos-
nej konštrukcie sa spoločnosť Mapei 
zapojila svojimi výrobkami aj do druhej 
fázy – do liatia betónu mostovky. Vďaka 
špeciálnemu betónu s obmedzeným 
zmršťovaním sa zabránilo vzniku trhlín. 
Táto konkrétna fáza práce si vyžadovala 
použitie betónu s pokročilými mecha-
nickými vlastnosťami, zmršťovaním  
v stanovených medziach a dlhšou spra-
covateľnosťou aj v horúcom počasí.  

Na mostovku, liatu v júni 2020, sa 
použila betónová zmes navrhnutá  
na dosiahnutie vysokých mechanic-
kých vlastností už po krátkom cykle vy-
tvrdzovania, aby sa uľahčili povrchové 
úpravy.
Rovnako ako v prípade vyššie spomína-
ných pilierov sa požadované výsledky 
dosiahli pomocou kombinácie špeci-
fických výrobkov:
• DYNAMON XTEND W202 N je akry-

lový superplastifikátor špeciálne vy-
vinutý na výrobu betónu s nízkym 
pomerom vody a cementu a dobrým 
zachovaním spracovateľnosti.

• DYNAMON LZ 551 je viacúčelový mo-
difikovaný superplastifikátor na báze 
akrylového polyméru špeciálne vy-
vinutý na udržanie spracovateľnosti 
betónu.

• EXPANCRETE PLUS je plastifikačná 
expanzná prášková prísada do betó-
nu na výrobu betónov s obmedze-
ným zmršťovaním. Aby sme predišli 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Janov - Most svätého 
Juraja, Janov (Taliansko)
Obdobie výstavby:  
2019-2020
Dizajnéri: Renzo Piano, 
Stefano Russo (manažér 
dizajnu), Alessandro 
Zanguio, Alessio Montanari 
a Giovanni Spadolini, Renzo 
Piano Building Workshop
Zásah Mapei: dodanie 
výrobkov a technická 
pomoc pri formulovaní 
návrhu zmesi betónu
Výkonný dizajn: Andrea 
Nardinocchi (technický 
riaditeľ) a Andrea Perego 
(projektový inžinier), Italferr
Klient: Komisia pre 

rekonštrukciu Janova: 
Marco Bucci (špeciálny 
komisár), Piero 
Floriani a Ugo Ballerini 
(subkomisári) a Roberto 
Tedeschi (generálny 
riaditeľ)
Hlavní dodávatelia: 
Pergenova ScpA: 
Webuild SpA - Fincantieri 
Infrastructure SpA: Alberto 
Maestrini (prezident), 
Nicola Meistro (CEO), 
Francesco Poma (riaditeľ 
projektu), Riccardo 
Zen (zástupca riaditeľa 
projektu), Umberto Russo 
(stavbyvedúci), Luigi 
Russo (technický riaditeľ), 
Stefano Mosconi (riaditeľ 

stavby), Carmine 
D’Auria (manažér 
bezpečnosti), Gianpiero 
Le Pera (manažér 
kvality a kontroly 
životného prostredia) 
a Renzo Rossi (správca 
staveniska)
Správa stavby: Rina 
Consulting SpA: 
Roberto Carpaneto 
(riaditeľ projektu), 
Andrea Tomarchio 
(manažér dizajnu), Carlo 
Vardanega (technický 
riaditeľ), Mario Bordi 
(technický manažér) 
a Alessandro Aliotta 
(stavebný dozor)
Distribútor Mapei: 

Calcestruzzi SpA
Koordinátori Mapei: 
Divízia prísad do betónu, 
Technické služby, Mapei 
SpA (Taliansko)

PRODUKTY MAPEI
Prísady do betónu:
DYNAMON XTEND W400 
N, DYNAMON XTEND 
W202 N, DYNAMON 
LZ 551, EXPANCRETE 
PLUS, MAPECURE 
WG, MAPEFORM W60, 
MAPEFAST ULTRA 
Pre ďalšie informácie o 
produktoch navštívte 
www.mapei.com

DYNAMON XTEND 
W 202N 

Akrylový superplastifikátor špeciálne 
vyvinutý na výrobu betónu s nízkym 
pomerom vody a cementu a dobrým 
zachovaním spracovateľnosti.

nadmernému odparovaniu záme-
sovej vody, ktoré by mohlo spôsobiť 
povrchové praskliny, sme obrubníky 
po stranách mostovky ošetrili pro-
duktom MAPECURE WG, emulzii vy-
tvárajúcej film, ktorý zabraňuje odpa-
rovaniu.

Necelé dva roky po páde Morandiho mosta a najmä dnes, keď je 
spomienka na túto tragédiu živšia ako kedykoľvek predtým, je otvorenie 
nového mosta jasným dôkazom, že odhodlanie, oddanosť a vášeň ľudí  
pre vlastnú prácu môžu vytvoriť niečo výnimočné a udržateľné.” 

Marco Squinzi, generálny riaditeľ spoločnosti Mapei

VIAC INFORMÁCIÍ
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So spoľahlivým know-how 
je možné všetko

Stavenisko, ktoré je kolážou tech-
nológií a expertíz s cieľom vybu-
dovať dielo infraštruktúry, ktoré 
odolá času. Čo pre vás znamenalo 
pracovať na takomto projekte?  
A aký najkomplexnejší problém 
ste museli prekonať?
Ako občan Janova môžem čestne 
povedať, že tento projekt bol pre 
mňa do značnej miery citovou 
záležitosťou. Aj moja pozornosť,  
aj odhodlanie siahali ďaleko  
nad rámec toho, ako fungujem  
na iných, bežných stavbách. Pre 
mňa aj pre mojich kolegov, ktorí sa 
na projekte podieľali, išlo bezpo-
chyby o náročné zadanie. Har-
monogram prác bol mimoriadne 
nabitý a tempo extrémne rýchle, 
keďže tímy na stavbe pracovali  
nepretržite. Preto sme museli byť  
k dispozícii aj mimo bežnej pra-
covnej doby. Vždy, keď nás potre-
bovali, sme boli na mieste. Jednak 
z lásky k mestu a takisto, aby sme 
poskytli čo najlepší obraz o našej 
spoločnosti. Niet pochýb o tom, že 
nový most je extrémne viditeľnou 
stavbou, ktorá sa zapíše do histórie.
Pokiaľ ide o najväčší problém, 
zrejme by som vybral koordináciu 
rôznych aktivít. Tá bola mimoriad-
ne zložitá, keďže sme museli mať 
prehľad o všetkom, čo sa deje  
v reálnom čase, čo práve robia naši 
kolegovia a mnohí ďalší robotní-
ci. Všetci sme mali úplne jasnú 
predstavu o tom, ako sa v danom 
okamihu vyvíjajú jednotlivé fázy 
stavby.

Od Renza Piana po Marca Bucci-

ho, primátora Janova a Špeciál-
neho komisára, všetci zdôrazňo-
vali, aká je pre dokončenie mosta 
dôležitá tímová práca. S kým ste 
sa na stavbe stýkali a aký ste  
s nimi mali vzťah? 
Vo svojej pozícii som sa stýkal naj-
mä s ľuďmi zodpovednými za as-
pekty kvality a technickým perso-
nálom hlavného dodávateľa. Často 
sme sa stretávali, aby sme predis-
kutovali riešenia rôznych problé-
mov, akonáhle sa vyskytli. Obzvlášť 
dôležité a prínosné boli diskusie 
s Renzom Pianom, s ktorým sme 
riešili najmä definovanie určitých 
architektonických a estetických 
aspektov mosta. Verím, že príleži-
tosť spolupracovať s týmto skvelým 
architektom nás všetkých ešte viac 
nakopla, dať zo seba maximum. 
Som hrdý, že sme dokázali, že nám 
s touto výzvou mohol dôverovať.  
Do bodky súhlasím s tým, čo po-
vedali Renzo Piano a Marco Bucci. 
Za týmito výbornými výsledkami 
skutočne stojí tímová práca. Nie-
žeby to bolo potrebné, ale opäť sa 
ukázalo, že sledovaním spoločného 
cieľa sa dajú dosiahnuť skutočne 
skvelé výsledky.

Jednotlivé pracovné fázy sa čias-
točne prekrývali miesto toho, aby 
sa realizovali postupne. Išlo pre 
technických pracovníkov Mapei 
o niečo nové alebo už podobnú 
skúsenosť mali?
Na mnohých stavbách, ktoré 
všeobecne sledujeme, sa chúlos-
tivejšie fázy musia do istej miery 
prekrývať. Myslím si, že tento 

modus operandi je v stavebnom 
svete, kde sa každý projekt realizu-
je obzvlášť frenetickým tempom, 
už pomerne bežný. Skutočnosť, že 
most bol dokončený v rekordnom 
čase, dokazuje, že ak sa projekt 
opiera o spoľahlivé know-how, 
potom je možné všetko.

Ako sa na stavbe prejavilo ob-
dobie lockdownu pre pandémiu 
Covid-19?
Obdobie lockdownu bolo pre 
kontrolu bezpečnosti a ochrany 
zdravia ďalšou záťažou, avšak 
zhotoviteľ, dodávatelia aj subdo-
dávatelia presvedčivo preukázali, 
že sa dokážu okamžite prispôsobiť 
akejkoľvek novej situácii. A Mapei 
tiež opäť ukázal, že je mimoriadne 
spoľahlivým partnerom, ktorý je  
v každej chvíli pripravený dodávať 
potrebné stavebné materiály, ako 
aj technickú podporu, ktorá s nimi 
súvisí.

ROZHOVOR S BRUNOM ZAMORANIM,  
DIVÍZIA VEĽKÝCH PROJEKTOV, SPOLOČNOSŤ MAPEI

Bruno Zamorani a Renzo Piano.

       ROZHOVOR
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OBRÁZOK HORE. Opravy prebiehali na líci aj chrbte klenby mosta. Použité boli rôzne produkty Mapei vrátane MAPEGROUT EASY FLOW, 
vláknami vystuženej tixotropnej malty a vysokotekových mált MAPEGROUT GF BETONCINO B1 a MAPEGROUT HI-FLOW B2.

MOST SVÄTÉHO JURAJA: 
TOČITÝ NÁJAZD 

Janov (Taliansko)

OPRAVA, POSILNENIE A HYDROIZOLÁCIA TOČITÉHO  
PRIVÁDZAČA, KTORÝ SPÁJA MOST S DIAĽNICOU A7.

Most svätého Juraja spája s diaľni-
cou A7 na východnej strane nájazd. 
Tento točitý viadukt zabezpečuje 
premávku z mosta na diaľnicu, ktorá 
vedie do Piemontu a Lombardie. Pri 
opravných, spevňovacích a hydroizo-
lačných prácach na všetkých častiach 
viaduktu boli použité rôzne produkty 
Mapei.

Oprava a posilnenie betónu
Na oceľovú výstuž sa naniesla ce-
mentová malta MAPEFER 1K, aby sa 
zabránilo korózii a na opravu betóno-
vých konštrukcií sa použila jednoz-
ložková, vláknami vystužená tixotrop-
ná cementová malta, MAPEGROUT 
EASY FLOW. Na miestach, kde bola 
potrebná vyššia úroveň ťažnosti, sa 
tím rozhodol pre tekutú cementovú 
maltu MAPEGROUT EASY FLOW GF 
vystuženú anorganickými vláknami.
Na opravu betónu boli použité vlák-
nami vystužené malty s vysokým prie-
tokom a s kompenzovaným zmrš-
ťovaním MAPEGROUT HI-FLOW B2  

a MAPEGROUT GF BETONCINO B1. 
Na hydroizoláciu betónových povr-
chov bola použitá dvojzložková elas-
tická cementová malta MAPELASTIC 
GUARD. Uplatnenie si našli aj na-
sledujúce produkty: MAPEGROUT 
LM2K, tixotropná, vláknami vystužená 
cementová malta na opravu betónu, 
ADESILEX PG1, tixotropné konštrukč-
né epoxidové lepidlo, EPOJET, super-
tekutá epoxidová živica na injektáž a 
kotvenie, a MAPEFIX EP 585, chemic-
ká kotva na báze čistej epoxidovej ži-
vice pre štrukturálne zaťaženie.

Hydroizolácia mostovky 
Mostovka nájazdu bola hydroizolova-
ná pomocou PURTOP 400 M SYSTEM 
DECK, kompletného hydroizolačné-
ho systému s označením CE v súlade 
s predpismi ETAG033. Na ošetrenie 
betónového podkladu sa použil dvoj-
zložkový základný náter s obsahom 
plniva na báze epoxidových živíc PRI-
MER SN, a to ešte pred aplikáciou 
QUARTZ 0.5. Potom sa na hydroizo-

láciu povrchov aplikovala hybridná 
polyurea membrána PURTOP 400 M, 
po ktorej nasledoval náter PURTOP 
PRIMER BLACK, špecifický základný 
náter na báze rozpúšťadla na zvýše-
nie priľnavosti asfaltu k povrchom 
ošetreným vodotesnou ochranou  
z produktovej rady PURTOP.

Finálna úprava povrchov
Povrchy boli upravené epoxidom 
MAPECOAT E23, základným náte-
rom, ktorý sa používa na ochranu 
betónu pred nanesením polyure-
tánových dokončovacích výrobkov, 
MAPECOAT PU33, flexibilným náte-
rom na báze polyuretánovej živice 
na ochranu betónu, MALECH, akrylo-
vým náterom vo vodnej disperzii na 
zjednotenie nasiakavosti podkladu 
a zvýšenie priľnavosti a ELASTOCO-
LOR PAINT, elastomérovou farbou na 
ochranu proti praskaniu vnútorných 
a vonkajších povrchov, s trvalou elas-
ticitou a vysokou odolnosťou proti 
chemikáliám.

PROJEKTY VO SVETE MOST SV. JURAJA
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Nájazd na Most svätého 
Juraja, Janov, Taliansko
Obdobie zásahu:  
2019-2020
Zásah Mapei: Dodanie 
výrobkov na opravu betónu, 
zosilnenie konštrukcie, 
hydroizoláciu a finálnu 
úpravu povrchov. 
Dodávatelia: Pavimental, 

Mosconi, LP Costruzioni, 
Tecnomanto
Mapei koordinátori: 
Dino Vasquez, Gianpiero 
Peluso, Corrado Villa 
Presutti, Roberto Pasquali, 
Federico Regoli, Corrado 
Castiglioni a Roberto 
Checchi, Spoločnosť 
Mapei (Taliansko)

PRODUKTY MAPEI
Oprava betónu a 
spevnenie konštrukcie:
Adesilex PG1, Epojet, 
Mapefer 1K, Mapegrout 
Hi-Flow B2, Mapegrout 
Easy Flow GF, Mapegrout 
Easy Flow, Mapegrout GF, 
Betoncino B1, Mapegrout 
LM2K
Chemické kotvenie:

Mapefix EP 585
Hydroizolácia:
Mapelastic Guard, Primer 
SN, Purtop 400 M, Purtop 
Primer Black
Nátery:
Elastocolor Paint, 
Mapecoat E23, Mapecoat, 
PU33, Malech
Pre ďalšie informácie 
navštívte www.mapei.com

PURTOP 400 M

Dvojzložková hybridná polyurea 
membrána bez obsahu rozpúšťadiel, 
ktorása  nanášaná striekaním pomocou 
vysokotlakového čerpadla typu bi-mixer 
na vytvorenie vodotesných náterov  
na strechách a mostovkách.

VIAC INFORMÁCIÍ
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PRE ČISTENIE A DEZINFEKCIU 
RÚK A POVRCHOV

Mapesept
Mapesept
Mapesept

Gel Liquid
Liquid

&&
+65%

ALKOHOL

Nové čistiace a dezinfekčné prostriedky na ruky a rôzne povrchy  
v domácnosti od Mapei: Mapesept Gel a Mapesept Liquid rýchlo 
odstránia všetky typy potenciálne škodlivých látok a zanechávajú jemnú 

pokožku s príjemnou vôňou.
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Mapei predstavuje 
dezinfekčné gély

NOVÉ RIEŠENIA  
NA ČISTENIE  

A DEZINFEKCIU  
RÚK A MENŠÍCH 

POVRCHOV

ZISTITE VIAC!

Pre obnovenie či 
udržanie aktivít 
na pracovisku 
a staveniskách 
je nevyhnutná 

dezinfekcia 
náradia a 
priestorov 

Praktické a účinné antibakteriálne 
gély na ruky sú ideálnou alternatí-
vou dezinfekcie rúk v situáciách, keď 
nemáte k dispozícii mydlo a vodu. 
Za posledné mesiace sa umýva-
nie rúk a dezinfekcia povrchov stali 
kvôli pandémii koronavírusu prvým 
krokom prevencie šírenia ochorenia 
Covid-19. Na pracoviskách a stave-
niskách je čistenie a dezinfekcia ne-
vyhnutným predpokladom pre kon-
tinuálne pokračovanie pracovných 
aktivít.
Okrem dodržiavania všeobecných 
preventívnych opatrení, ktoré vydal 
hlavný hygienik Slovenskej republi-
ky na začiatku šírenia koronavírusu, 
je potrebné vykonať na pracovis-
kách aj ďalšie opatrenia.
Pri predchádzaní šírenia koronavíru-
su a ochorenia COVID-19 je rozhodu-
júce zabezpečiť pravidelnú dezin-
fekciu povrchov, pracovných plôch 
a pomôcok na pracovisku vrátane 
osobného pracovného náradia, a to 
s použitím prípravkov na báze chló-
ru alebo alkoholu.

Antibakteriálne gély od Mapei
Mapei sa zaviazal chrániť zdravie 
a bezpečnosť ľudí a pracovníkov  
v stavebnom priemysle. Výsledkom 
tohto záväzku je doplnenie portfólia 
o dezinfekčné produkty MAPESEPT 
GEL a MAPESEPT LIQUID: dve rie-
šenia pre rýchle a efektívne čistenie 
a odstránenie všetkých potenciálne 
škodlivých látok z rúk a povrchov.
Tieto dva dezinfekčné prostriedky 
boli vyvinuté v dôsledku vypuknutia 
pandémie koronavírusu a ochore-
nia Covid-19 ako odpoveď na rastúci 
dopyt po čistiacich a dezinfekčných 
výrobkoch. Oba výrobky možno po-
užívať v súlade s hygienickými opat-
reniami bez potreby oplachovania:  
v domácnosti, pri práci mimo domu, 
na staveniskách, v kanceláriách atď.
MAPESEPT LIQUID sa odporúča na 
použitie v domácich i v profesio-
nálnych podmienkach na čistenie 
menších povrchov odolných voči 
alkoholu, ako napríklad keramické 
kuchynské dosky, stoly, keramická 
dlažba, pracovné stoly atď.

Vďaka ich špeciálnemu zloženiu  
a zvláčňujúcim vlastnostiam, MA-
PESEPT GEL a MAPESEPT LIQUID 
šetrne dezinfikujú pokožku rúk  
a ochraňujú ju pred popraskaním. 
Tieto produkty sú vyrobené z viac 
než 65 % alkoholu, okysličenej vody 
a glycerínu s príjemnou citrónovou 
vôňou. Zloženie bolo vytvorené v sú-
lade s odporúčaním Svetovej zdra-
votníckej organizácie. Po aplikácii 
dezinfekčného gélu nie je potrebné 
umývať si ruky.
Oba produkty sú k dispozícii od po-
predných distribútorov čistiacich  
a dezinfekčných prostriedkov. MAPE-
SEPT GEL je k dispozícii v baleniach 
6 x 1000 ml v plastových fľašiach  
s praktickým dávkovačom. MAPE-
SEPT LIQUID v 5 litrových plastových 
kanistroch.

V CENTRE POZORNOSTI  DEZINFEKČNÉ GÉLY



Realita Mapei  12/202022



Realita Mapei  12/2020 23

Hrebienok Resort sa stal novým pulzujúcim srdcom Sta-
rého Smokovca. Okrem prémiového ubytovania ponúka 
jedinečný relax s výhľadom na tatranskú panorámu i ši-
rokú škálu služieb. 
Druhá fáza komplexu Hrebienok Resort rozšírila uby-
tovacie kapacity a priniesla do Starého Smokovca nové 
možnosti pre oddych v modernom wellness centre vrá-
tane vonkajšieho bazénu. Širokú ponuku služieb doplnila 
aj predajňa potravín COOP Jednota.
Komplex Hrebienok Resort II nadviazal na svojho pred-
chodcu a ponúka ubytovanie v štvorhviezdičkovom 
apartmánovom hoteli. Spoločným menovateľom oboch 
objektov je nielen architektúra typická pre horské pros-
tredie, ale aj dôraz na kvalitu použitých materiálov i re-
alizácie. 
Medzi použitými materiálmi dominuje najmä drevo a ka-
menný obklad. Aj keď ide o jeden z rozsahovo najväčších 
projektov v našich veľhorách, architektom sa podarilo vi-
zuálne rozbiť masívny objem stavby na menšie prepoje-
né celky. Vznikli tak dva pozdĺžne bloky, ktoré sú spojené 
nižším spojovacím traktom. Ich umiestnením do tvaru U 
vzniklo vnútorné átrium s vonkajším bazénom, ktoré sa 
otvára výhľadom smerom do doliny.

Systémy Mapei v rezorte Hrebienok Resort II
Výrobky Mapei sa v rezorte Hrebienok Resort II uplatnili 
hneď v troch kľúčových oblastiach: vo všetkých kúpeľ-
niach apartmánov, v modernom wellness centre, ale aj 
v predajni potravín.
Navrhnuté systémy zodpovedali požiadavke investora na 
vysokú kvalitu a rýchlosť aplikácie produktov. Spoluprá-
ca Miroslava Lukáša, obchodno-technického zástupcu 
Mapei, a tímu kúpeľňového štúdia AQUATERM pod ve-
dením projektového manažéra Olivera Žoldáka bola zá-
rukou hladkého priebehu celého projektu. „Práce realizo-
vali viaceré menšie, ale skúsené firmy. Všetko prebiehalo 
podľa plánu a priania investora. Dodávku materiálu sme 
zabezpečovali priebežne. Nikdy sa nestalo, že by mate-
riál meškal alebo by nebol k dispozícii,“ hovorí Miroslav 
Lukáš.

Kúpeľne v apartmánoch
Kúpeľne v štandardných aj nadštandardných apartmá-
noch sú vybavené sprchovacím kútom bez vaničky. Taký-
to sprchovací kút umožňuje síce bezproblémový vstup, 
ale žiada si tiež kvalitné vyspádovanie pre spoľahlivý od-
vod vody. Túto požiadavku splnil cementový poter TOP-

PROJEKTY SLOVENSKO  HREBIENOK RESORT

DRUHÁ FÁZA KOMPLEXU HREBIENOK RESORT ROZŠÍRILA UBYTOVACIE KAPA-
CITY A PRINIESLA DO STARÉHO SMOKOVCA NOVÉ MOŽNOSTI PRE ODDYCH

Starý Smokovec 

HREBIENOK RESORT II
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CEM PRONTO, ktorý vďaka krátkemu času potrebnému 
na vytvrdnutie umožnil rýchly postup stavebných prác.
Keramická dlažba a obklad sa inštalovali použitím uce-
leného systému stavebnej chémie Mapei. Po ošetrení 
podkladu penetračným prípravkom PRIMER G sa kú-
peľne zabezpečili hydroizoláciou. Na izoláciu podlahy sa 
použila hydroizolačná stierka MAPELASTIC. Na ochranu 
stien proti vode sa použila rýchloschnúca pružná tekutá 
membrána MAPEGUM WPS. Pozornosť sa venovala naj-
mä spoľahlivému zabezpečeniu žľabov pre odtok vody 
pomocou pásov MAPEBAND BUTYL. Na lepenie dlažby 
a obkladu sa použilo flexibilné lepidlo KERAFLEX EXTRA 
S1. Škáry sa vyplnili odolnou cementovou maltou ULTRA-
COLOR PLUS v kombinácii s protiplesňovým silikónovým 
tmelom MAPESIL AC.

Mapetex systém pre dokonalú podlahu
Pri realizácii podláh wellness centra a predajne potravín 
sa uplatnil MAPETEX SYSTEM. Tento systém umožnil spl-
niť požiadavku investora na dlažbu bez nutnosti prizna-
nia dilatácií z podkladových vrstiev v inštalovanej dlažbe.
Špeciálna netkaná textília MAPETEX VLIES sa zapracova-
la do vysokodeformovateľného lepidla KERAQUICK MAXI 
S1 s latexovou prímesou LATEX PLUS na zvýšenie elastici-
ty cementového lepidla. Po vytvrdnutí lepidla sa na takto 
pripravený podklad nalepila keramická dlažba pomocou 
flexibilného lepidla KERAFLEX EXTRA S1. 
Finálna úprava škár podlahy v potravinách sa realizovala 
pomocou cementovej škárovacej malty ULTRACOLOR 
PLUS a silikónového tmelu MAPESIL AC.

Vo wellness centre stavili na odolnosť
Vo wellness centre sa okrem systému MAPETEX na zho-
tovenie podláh použil kompletný systém pre konštruk-
cie v trvalom styku s vodou. Hydroizolačná membrána 
MAPELASTIC poskytla všetkým konštrukciám v trvalom 
kontakte spoľahlivú ochranu. Lepenie sklenenej mozaiky 
na steny wellness centra sa realizovalo pomocou bieleho 
cementového lepidla ADESILEX P10. 
Pre dokonalý a trvalý efekt sa škáry vyplnili mimoriadne 
odolnou, avšak jednoducho aplikovateľnou a čistiteľnou 
epoxidovou maltou KERAPOXY CQ, ktorá zabraňuje tvor-
be plesní.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hrebienok Resort II,  
Starý Smkovec
Realizácia: 2017 - 2019
Práce zo strany Mapei: 
Dodanie materiálov pre 
prípravu podkladov, 
hydroizolácie, lepenie 
obkladov, dlažieb a 
mozaiky a škárovanie.
Vlastník: Hrebienok 
Resort, s. r. o.
Investor: Hrebienok 
Resort, s. r. o.
Realizator: Likers s.r.o.
Dodavatel: Aquaterm, s.r.o.

VÝROBKY MAPEI
Príprava podkladu: 
Topcem Pronto, Primer G  
Hydroizolácie:  
Mapelastic, Mapegum 
WPS, Mapeband Butyl
Lepenie obkladových 
prvkov:  Adesilex 
P10, Leraflex Extra S1, 
Keraquick Maxi S1, Latex 
Plus
Škárovanie: Ultracolor 
Plus, Kerapoxy CQ, 
Mapesil AC  

Viac info na mapei.com

PROJEKTY SLOVENSKO  HREBIENOK RESORT

Ultracolor® Plus

Z laboratórií Mapei do vášho domova: škárovacia malta Ultracolor 
Plus je úplne odolná voči plesniam a vode, udržiava povrchy 
hygienicky čisté, zdraviu nezávadné a ľahko čistiteľné. Vyberte 
si zo širokej palety farebných odtieňov a vytvorte si prostredie 
podľa vašich predstáv. Ultracolor Plus - bez kompromisov.

BEZPEČNÁ ŠKÁROVACIA MALTA BEZ PLESNÍ.

EVERYTHING’S OK WITH MAPEI

Viac na mapei.sk

VODOODPUDIVÁ
VODOODPUDIVÁODOLNÁ  

ODOLNÁ  

PROTI PLESNIAM
PROTI PLESNIAM
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Cementový poter TOPCEM PRONTO C25 je určený na 
zhotovenie podkladovej vrstvy pred inštaláciou kera-
mickej dlažby, prírodného kameňa, pružných podla-
hových krytín v interiéri a exteriéri. Vďaka vysokému 
súčiniteľu tepelnej vodivosti λ=2,0 W/mK je vhodný aj 
pre zhotovenie vykurovaných poterov s rýchlym časom 
vyschnutia.
TOPCEM PRONTO C25 sa vyznačuje rovnakým časom 
spracovania ako tradičné cementové potery, ale vyzrie-
va podstatne rýchlejšie, a to aj vo vlhkých prevádzko-
vých priestoroch či na balkónoch a terasách.
Potery zhotovené s TOPCEM PRONTO C25 sú po-
chôdzne po 24 hodinách. Keramickú dlažbu možno na 
ne lepiť po 48 hodinách a dlažbu z prírodného kameňa 
po 4 dňoch. Pružné podlahové krytiny (guma, PVC, lino-
leum a pod.) možno inštalovať po 7 dňoch. 
Materiál je tiež vhodný na zhotovenie vykurovaných po-
terov bez potreby pridania plastifikačných prísad, ako aj 
na opravy poterov a miest, kde sa vyžaduje veľmi rýchle 
obnovenie prevádzky.
Vďaka svojej konzistencii, rýchlemu nárastu pevnosti, 
vysokej konečnej pevnosti a krátkej dobe schnutia sa 
odporúča aj na výplň betónových prvkov používaných 
na stavbu plotov, prvkov záhradnej architektúry atď.
TOPCEM PRONTO C25 ponúka optimálne riešenie tam, 
kde je problematické zásobovanie štrkopieskom dobrej 

Topcem 
Pronto C25

kvality a vhodnej granulometrie. Výhodou je rýchla prí-
prava poteru zmiešaním s vodou. Výrazne sa tým skra-
cuje čas prípravy zmesi. Zároveň sa minimalizujú chyby 
spojené s nesprávnym pridaním množstva spojiva ale-
bo nevhodným výberom kameniva. Aplikácia je možná 
ručne alebo strojovo.

V CENTRE POZORNOSTI  CEMENTOVÝ POTER

CEMENTOVÝ POTER 
S VYSOKÝM SÚČINITEĽOM

TEPELNEJ VODIVOSTI  

EN 12664

A12-A1fl

CEMENTOVÝ 
POTER

V ZHODE S EURÓPSKOU SMERNICOU

C25-F5
TMTM

MRAZUVZDORNÝ
a VODOODOLNÝ

HRÚBKA 
VRSTVY

10-100 mm

APLIKÁCIA 
RUČNE ALEBO 

STROJOVO

VYUŽITIE 
• Pred inštaláciou keramickej dlažby, prírodného 

kameňa, pružných podlahových krytín 
v interiéri a exteriéri. 

MIESTO POUŽITIA
• Balkóny, terasy, vykurované podlahy, 

vlhké priestory. 

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI: 
• Vďaka vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti 

je ideálny pre zhotovenie vykurovaných 
poterov s rýchlym časom vyschnutia 

• Lepenie keramickej dlažby po 48 hodinách

VY
SO

KÝ
 SÚ

ČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI

VHODNÝ PRE 
VYKOUROVANÉ

POTERY

EN 12664

veľm
i nízke em

is
ie
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je ideálny pre zhotovenie vykurovaných 
poterov s rýchlym časom vyschnutia 

• Lepenie keramickej dlažby po 48 hodinách

VY
SO

KÝ
 SÚ

ČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI

VHODNÝ PRE 
VYKOUROVANÉ

POTERY

EN 12664
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Trenčianske Teplice patria medzi ikony kúpeľníctva na 
Slovensku. Domáci i zahraniční hostia si tu popri zdraviu 
prospešných procedúrach môžu vychutnať aj oddych v 
kultivovanom mestskom prostredí. Svojou fasádou teší 
návštevníkov frekventovanej pešej zóny aj vynovený kú-
peľný kaštieľ.
Pôvodný Castellum dal pred viac ako 280 rokmi postaviť 
gróf Jozef Illesházy podľa talianskych renesančných vzo-
rov. Sčasti ho sám využíval a sčasti prepožičiaval kúpeľ-
ným hosťom. Kúpeľní hostia si v historickej budove rene-
sančného kaštieľa užívajú relax aj dnes.
Komplex budov renesančného kaštieľa ukrýva bazény s 
liečivou termálnou vodou, priestory poskytovania kúpeľ-
ných procedúr i administratívne sídlo kúpeľov. Po preráb-
ke interiéru sa kaštieľ dočkal aj opravy praskajúcej fasády.
Rekonštrukcia sa niesla v znamení zachovania historic-
kej hodnoty s použitím moderných materiálov. Dôraz sa 
kládol najmä na zachovanie historických prvkov fasády z 
18. storočia. 

Moderný sanačný systém pre historické budovy
Pri rekonštrukcii fasády zohrali dôležitú úlohu výrobky 
spoločnosti Mapei. Kľúčovým rozhodnutím bol výber 
kompletného systému na obnovu a sanáciu historických 
budov MAPE-ANTIQUE.
Výrobky tohto systému sú vyrobené z vápna a eko-puzo-
lánov. Vyznačujú sa fyzikálno-mechanickými vlastnosťa-
mi podobnými murovacím maltám a omietkam, ktoré sa 
používali v dávnej minulosti, ale sú viac kompatibilné s 
akýmkoľvek druhom pôvodnej konštrukcie. 
Vďaka ich paropriepustnej schopnosti, pórovitej štruk-
túre, tepelnej vodivosti a nízkemu obsahu organických 
prchavých látok (VOC) spĺňajú dnešné požiadavky na 
aplikáciu a základné princípy trvalo udržateľného sta-
vebníctva. 
Výrobky MAPE-ANTIQUE dosahujú podobné elastic-
ké a mechanické vlastnosti vrátane spracovateľnosti, 
ako tradičné systémy na báze vápenného hydrátu ale-
bo hydraulického vápna. Ide o vysoko paropriepustný 

Trenčianske Teplice

CASTELLUM
SANÁCIA FASÁDY RENESANČNÉHO KÚPEĽNÉHO KAŠTIEĽA

PROJEKTY SLOVENSKO  SANÁCIA FASÁDY KAŠTIEĽA
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Castellum, Trenčianske 
Teplice
Realizácia: 2018
Práce zo strany Mapei: 
Dodanie materiálov pre 
obnovu fasády
Vlastník: Kúpele 
Trenčianske Teplice, a.s.
Investor: Kúpele 
Trenčianske Teplice, a.s.
Realizator: Toman a 
Cingel s.r.o
Dodavatel: Stavebniny 
Pruské

VÝROBKY MAPEI
Odvlhčovacie sanačné 
malty: Mapei-Antique 
Strutturale NHL, Mape-
Antique Rinzaffo, Mape-
Antique Strutturale 
Planitop HDM Restauro  
Penetrácia muriva:  
Primer 3296
Finálne povrchové 
úpravy: Mapegrid G 
120, Mape-Antique FC 
Grosso, Silancolor Primer, 
Silancolor Pittura 
Viac info na mapei.com

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. Jednoduchá aplikácia 
systému zabezpečila plynulý priebeh rekonštrukč-
ných prác v súlade s harmonogramom.

Široké spektrum výrobkov
Praskliny starej fasády boli najzásadnejším problé-
mom, s ktorým sa realizátor musel vysporiadať. Ne-
vyhovujúci stav sa podarilo vyriešiť pomocou malty 
na báze prírodného hydraulického vápna PLANITOP 
HDM RESTAURO a vložením sieťoviny MAPEGRID G 
120 pre lokálne spevnenie murovaných podkladov.
Rímsy a vysprávky nesúdržných častí fasády sa riešili 
nanesením akrylového náteru PRIMER 3296 vo vod-
nej disperzii s veľmi silným penetračným účinkom. 
Náter je určený na spevnenie a vylepšenie slabých, 
drobivých a prašných povrchov v exteriéri.
Odborníci Mapei navrhli ošetriť steny fasády pomo-
cou sanačných odvlhčovacích omietok. Pred nane-
sením sanačnej omietky sa ručne aplikovala paro-
priepustná, soliam odolná malta na báze vápna a 
eko-puzolánov MAPE-ANTIQUE RINZAFFO.
Na základnú vrstvu sa naniesla vysokopevnostná 
paropriepustná malta MAPE-ANTIQUE STRUTTURA-
LE NHL. Táto sanačná omietka je určená na opravy 
dekoratívnych stien a objektov s významnou histo-
rickou a kultúrnou hodnotou a zvlášť vhodná na rea-
lizácie „vystužených“ omietok.
Na finálne vyhladenie povrchov odvlhčovacej omiet-
ky na fasáde sa použila omietka s hrubou štruktúrou 
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO.
Finálny farebný náter tvorila povrchová úprava SI-
LANCOLOR PITTURA, určená na nátery povrchov, 
kde je požadovaný prestížny estetický vzhľad, vyso-
ká vodoodpudivosť a vynikajúca paropriepustnosť. 
Ponúka výhody tradičných minerálnych náterov, ako 
aj syntetických náterov. Aj keď sa náter vyznačuje 
výbornou priľnavosťou, podklad sa musí pred jej na-
nesením ošetriť základným náterom SILANCOLOR 
PRIMER.

Pre finálne povrchové úpravy sa investor rozhodol pre rad výrobkov  
zo skupiny MAPE-ANTIQUE.
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Zdravý interiér si priam žiada povrchové úpravy zhoto-
vené pomocou výrobkov, ktoré neobsahujú škodliviny. 
Tieto požiadavky splnili výrobky Mapei pre dekoratívnu 
úpravu stien. Rodina Hučkovcov, si aj vďaka tejto voľbe, 
môže vo svojom zrekonštruovanom dome užívať vysokú 
kvalitu vnútorného prostredia.
Pri požiadavke na hladký náter s matným finálnym po-
vrchom, ktorý sa vyznačuje nízkou schopnosťou zachy-
távať nečistoty a vysokým stupňom belosti, sa odporúča 
použiť umývateľnú náterovú farbu na báze modifikova-
ných akrylátových živíc DURSILITE. 
Z praktického hľadiska sa pri výbere kládol dôraz na ľah-
kú čistiteľnosť a dlhú životnosť náteru. Možnosť umyť 
vzniknuté škvrny na stenách len pomocou špongie oce-
nia Hučkovci najmä v kuchyni.
Dôležitá je aj dobrá krycia schopnosť náteru. Na dosiah-
nutie dokonalého vzhľadu tak postačuje menej vrstiev. 
Pred maľovaním hlavného obytného priestoru sa použil 
penetračný náter Malech, ktorý sa naniesol na vyzretý, 
dokonale čistý, súdržný a suchý podklad. Tento krok vý-
razne skrátil čas maliarskych prác a znížil spotrebu ma-
teriálu. 
Pre viac informácií o riešeniach Mapei pre rekonštrukciu 
typického štvorcového rodinného domu na moderné a 
zdravé bývanie navštívte www.renovactive.sk.

ZHOTOVENIE NÁTERU UMÝVATEĽNOU FARBOU

RenovActive 

PROJEKT  RENOVACTIVE
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aplikačný 
postup

1.

4.3.

2.

5.

1. PRÍPRAVA NÁTERU 
Stenu najskôr ošetrite akrylovým základným náterom 
vo vodnej disperzii – MALECH. Zmiešajte ho s vodou 
v pomere 1 : 1 (menej nasiakavé podklady) alebo 1 : 2 
(veľmi nasiakavé podklady).

 
2. APLIKÁCIA ZÁKLADNÉHO NÁTERU 

Na pripravený podklad pomocou valčeka naneste  
základný náter a nechajte ho dôkladne zaschnúť  
(12 až 24 h).

 
3. VODA DO NÁTEROVEJ FARBY 

Následne si pripravte náterovú farbu DURSILITE,  
ktorú v pôvodnom obale zmiešate s 15 až 20 %  
studenej vody.

 
4. PREMIEŠANIE FARBY 

Zmes náterovej farby DURSILITE a vody dôkladne  
premiešajte nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.

5. APLIKÁCIA FARBY 
Na suchý podklad so základným náterom pomocou 
valčeka, štetca alebo striekacieho zariadenia naneste 
náterovú farbu DURSILITE v dvoch vrstvách v časovom 
rozpätí 24 h medzi vrstvami.

MALECH

DURSILITE

Mikromletý akrylový 
základný náter vo vodnej 
disperzii sa odporúča 
naniesť na správne 
pripravený podklad.  
Aby sa zabránilo 
zosklovateniu podkladu 
s vysokou nasiakavosťou, 
odporúča sa základný 
náter zmiešať s max.  
50 % vody.

Umývateľná náterová 
farba vnútorných 
stien s vysokou krycou 
schopnosťou, matným 
vzhľadom a vysokou 
belosťou. Vyrobená na 
báze modifikovaných 
akrylových živíc vo vodnej 
disperzii s obsahom 
vybraného plniva.

VIAC INFORMÁCIÍ

VIAC INFORMÁCIÍ
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Novovzniknutá nákupná pasáž s 50 prevádzkami je od-
poveďou na každodenné potreby narastajúceho počtu 
obyvateľov, ktorí sa nasťahovali do nových rezidenčných 
projektov v tejto mestskej časti.
Vo vynovenej obchodnej ponuke nechýbajú známe 
značky oblečenia, obchody s drogériou či športovými 
potrebami ani služby ako lekáreň, kaderníctvo, čistiareň, 
optika, kvetinárstvo, oprava obuvi, tabak, banky či mobil-
ný operátor. Okrem toho sa zásadne rozšírila aj gastrono-
mická ponuka vo foodcourte.
Ide o najväčšiu investíciu Tesca na Slovensku od roku 
2017, keď Tesco otvorilo pri Galante svoje distribučné cen-
trum, najväčšie v strednej Európe. Cieľom tohto investič-
ného zámeru bolo zvýšiť úroveň nakupovania pre zákaz-
níkov, t.j. zabezpečiť väčšiu škálu obchodov a služieb pod 
jednou strechou.
Určitými úpravami prešiel aj hypermarket, ktorý spoloč-
ne s novovybudovanou galériou zaberá dovedna 11 000 
štvorcových metrov. Podiel hypermarketu na ploche je 
pritom 60 %.
Realizácia prebehla za plnej prevádzky hypermarketu. 
Mapei preto prišiel s riešeniami, ktoré umožnili investoro-
vi zásadne ušetriť čas a nemali žiadny vplyv na obmedze-
nie prevádzky hypermarketu. Tradičné potery sa nahra-

PRESTAVBA EXISTUJÚCEHO HYPERMARKETU TESCO,  
KTORÉ DOPLNILA NÁKUPNÁ GALÉRIA. 

Bratislava - Petržalka 

TESCO GALÉRIA 
PETRŽALKA

©
 T

es
co

PROJEKTY SLOVENSKO  TESCO GALÉRIA PETRŽALKA
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dili rýchloschnúcimi. Zatiaľ čo sa na niektoré 
rýchloschnúce potery môže ukladať podlaho-
vina už po 4 dňoch, niektorým poterom do-
konca postačuje len jediný deň.

Expresne zrekonštruované podlahy
Pri rekonštrukcii podláh v priestoroch vstup-
nej chodby k pokladniam odporučili odbor-
níci Mapei extrémne rýchly poter MAPECEM 
PRONTO. Pri rekonštrukciách je času vždy 
málo. Preto je vhodné používať materiály, 
ktoré svojimi vlastnosťami umožňujú plynulé 
nadväzovanie jednotlivých činností pri krát-
kych nevyhnutných prestávkach potrebných 
na schnutie a tuhnutie.
Keď sa v neskorých večerných hodinách zatvo-
rili priestory hypermarketu, promptne nabehli 
pracovné čaty realizačnej firmy. Práce pozo-
stávali z vybúrania starej podlahy v niekoľkých 
segmentoch a zo zhotovenia nového samonos-
ného poteru v hrúbke 40 mm. Pochôdznosť 
každého zo segmentov musela byť zabezpe-
čená tak, aby bolo možné uviesť priestory do 
prevádzky už na druhý deň ráno o 6.00 hod. 
Celkovo sa rekonštruovala plocha s veľkosťou 
800 m2. Na jednotlivé segmenty sa následne 
z rovnakého dôvodu použilo rýchlo tuhnúce 
lepidlo na dlažbu ADESILEX P9 EXPRESS, kto-
ré do rána zabezpečilo pochôdznosť finálnej 
nášľapnej vrstvy pre návštevníkov.

Poter ušetril čas a odstránil nerovnosti
Prístavba s obchodnou galériou vznikla na 
mieste bývalého parkoviska. Ponúkla nové ko-
merčné priestory na ploche väčšej ako 4-tisíc 
metrov štvorcových.
Použitie TOPCEM PRONTO, hotovej sypkej 
zmesi na realizáciu rýchloschnúcich poterov 
prinieslo nielen významnú časovú úsporu pri 
stavbe, ale zároveň umožnilo zhotovenie spá-
du v hrúbke od 10 do 70 mm. Vďaka TOPCEM 
PRONTO sa v tejto časti stavby podarilo veľmi 
jednoducho a mimoriadne efektívne vyrovnať 
nerovnosti.
Stavba bola veľmi náročná z hľadiska ambi-
cióznych postupových termínov. Realizátor 
preto ocenil, že použitie TOPCEM PRONTO 
skracuje technologickú prestávku z 28 dní na 
1 deň pred kladením dlažby. To ušetrilo značné 
množstvo času.
V mnohých miestach sa vzhľadom na po-
žiadavku rýchleho postupu prác použilo tiež 
špeciálne rýchlotvrdnúce cementové lepidlo 
ADESILEX P9 EXPRESS. Vďaka čomu sa zabez-
pečila možnosť voľného pohybu po stavbe v 
relatívne krátkom čase. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Galéria Petržalka,  
Bratislava - Petržalka
Realizácia: 2019 - 2020
Práce zo strany Mapei: Dodanie 
materiálov pre prípravu podkladov 
a inštaláciu dlažby.
Vlastnik: TESCO STORES SR, a.s.
Investor: TESCO STORES SR, a.s.
Realizator: Metrostav Slovakia a. s.

Dodavatel: PRESPOR, s r.o. 

VÝROBKY MAPEI
Príprava podkladu:  
Topcem Pronto,  
Mapecem Pronto
Lepenie obkladových 
prvkov: Adesilex P9 Express  

Viac info na mapei.com
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PROJEKTY VO SVETE  MALAJZIA
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Melaka (Malajzia) 

DIVADLO  
ENCORE MELAKA  

HYDROIZOLAČNÉ PRÁCE V HLAVNOM 
DIVADLE MESTA MELAKA

HORE. Vonkajší 
pohľad na divadlo.
VĽAVO. Vodné 
stĺpce padajúce 
zo stropu sa 
zadržiavajú  
v akumulačnej 
nádrži na pódiu, 
ktorého vodotesnú 
ochranu 
zabezpečila stierka 
MAPELASTIC.

MAPELASTIC

Dvojzložková cementová malta, pružná 
až do -20 °C na vodotesnú ochranu betó-
nových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, 
spŕch a bazénov. Ponúka nasledovné 
výhody: zostáva pružná i pri veľmi nízkych 
teplotách (-20 °C) a chráni povrch betónov 
proti prieniku CO₂ (karbonatácia) na viac 
ako 50 rokov. Je odolná proti UV žiareniu. 
Výrobok je označený symbolom CE  
v súlade s normou EN 1504-2 a normou 
EN 14891. Možnosť aplikácie i na existu-
júce povrchy. Výrobok je kompatibilný 
s obkladovými prvkami z keramiky, 
prírodného kameňa a mozaiky.

Divadlo Encore Melaka, situované pozdĺž promenády 
mesta Melaka s výhľadom na Melacký prieliv, nadobudlo 
súčasnú a zároveň avantgardnú podobu. Budova je sú-
časťou komplexného programu rozvoja lokality, ktorý 
je známy pod názvom Impression City Melaka. V nasle-
dujúcich rokoch bude mesto svedkom výstavby hote-
lov, rezidencií, nákupných a obchodných centier, škôl  
a well-ness zariadení.

Najmodernejšie divadlo
Celý komplex sa rozkladá na ploche viac ako 60 000 m2  
a ponúka kapacitu viac ako 20 000 divákov. Ide o najväč-
šie divadlo v Ázii, aké bolo kedy postavené.
Architekt Wang Ge z Pekingského inštitútu architektúry 
sa pri svojom návrhu zameral na zdôraznenie multiet-
nického a kultúrneho bohatstva, ktoré je už dlhé storočia 
charakteristickou črtou mesta Melaka. Vytvoril štruktúru, 
ktorá sa vďaka fasádam pokrytým bielymi porcelánový-
mi obkladovými prvkami javí na povrchu jednoducho, 
ukrýva však sofistikovanú stavebnú technológiu.
Uniformita obkladu je narušená vložením LED panelov, 
ktoré štruktúru osvetľujú v noci. Vnútorné priestory, ako 
aj foyer, ktorým diváci prichádzajú, sú ladené do modrej a 
bielej farby, ktoré sú symbolmi čistoty a večnosti. 
Divadlo je vybavené špičkovými technológiami vrátane 
komplexného hydraulického systému na zdvíhanie a 
spúšťanie platforiem zabudovaných v pódiu, high-tech 
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Divadlo Encore Melaka 
Theatre, Malacca (Malajzia)
Realizácia: 2016-2018
Trvanie dodávky Mapei: 
2016-2018
Dodávka Mapei: výrobky 
na hydroizoláciu podkladov 
výťahových šácht, nosných 

VĽAVO. Podlahy na chodbách a na pódiu sa izolovali pomocou membrány PLASTIMUL PU.
VPRAVO. Na zabezpečenie kúpeľní a spŕch pred vodou sa použila cementová malta PLANISEAL 288.

audio systému, zariadenia na 3D projekciu a veľkolepej 
platformy, ktorú možno otáčať o 360 stupňov. Ide o pla-
tformu – prvú svojho druhu v juhovýchodnej Ázii, ktorá 
umožňuje automatickú rotáciu celého hľadiska počas 
predstavenia, aby diváci získali inú perspektívu pódia.
Divadlo v predstaveniach s názvom Impression & Encore 
Series uvádza avantgardnú inscenáciu, ktorá prostred-
níctvom spevu a tanca približuje históriu mesta v prie-
behu storočí ako aj príbehy prvých cestovateľov, domoro-
dých osád a medzikultúrnych stretnutí.

Hydroizolácia rôznych miest rôznymi výrobkami
Požiadavkou na realizátora bolo spoľahlivo zabezpečiť 
pred degradačnými účinkami vody veľkú časť vnútor-
ných priestorov (rovné povrchy, výťahové šachty, nosné 
steny, čerpaciu miestnosť, nádrže, balkóny, chodby, kú-
peľne a kuchyne) a niektoré časti javiska. Počas pred-
stavení Impression & Encore je na pódiu vždy prítomná 
voda, ktorá padá zhora a zhromažďuje sa v nádrži na sa-
motnom pódiu.
Požiadavky klienta, projektanta i realizátora na zabezpe-
čenie hydroizolácie splnili výrobky navrhnuté technic-
kým servisom spoločnosti Mapei. Hydroizolácia nosných 
stien a výťahových šácht (celkovo 600 m2) sa realizovala 
pomocou MAPELASTIC FOUNDATION, dvojzložkovej ce-

mentovej malty špeciálne vyvinutej na vodotesnú ochra-
nu betónových povrchov vystavených tlakovej vode. 
Malta sa naniesla valčekom v dvoch vrstvách s hrúbkou 
vrstvy najmenej 2 mm.
Na zabezpečenie hydroizolácie nádrže na zachytávanie 
dažďovej vody, čerpacej stanice, nádrže na rozprašovanú 
hmlu a nádrže umiestnenej na pódiu (celková plocha 
620 m2) odporučili pracovníci technického servisu Mapei 
použiť dvojzložkovú cementovú maltu MAPELASTIC.
Vodorovné povrchy na javisku a na chodbách vo vnútri 
divadla (8 820 m2) sa izolovali membránou PLASTIMUL 
PU, ktorú na malajzijskom trhu distribuuje spoločnosť 
Mapei Malaysia.
V kúpeľniach, sprchách, kuchyniach a v priestoroch, kde 
sa využíva klimatizačný systém, sa povrchy ošetrili dvoj-
zložkovou cementovou maltou PLANISEAL 288, ktorá je 
tiež vhodná na hydroizoláciu podzemných stavieb, skla-
dovacích nádrží a betónových konštrukcií.
Betónové povrchy vozoviek na parkoviskách a naklada-
cích rampách (12 000 m2) boli ošetrené prípravkom MA-
PETOP SP (v prírodnej farbe), ktorý v Malajzii distribuuje 
spoločnosť Mapei Malaysia. Tento spevňujúci prípravok 
sa používa na zvýšenie odolnosti vnútorných aj vonkaj-
ších betónových povrchov, ktoré sú vystavené vysokej 
intenzite premávky, ako tomu bolo aj v tomto prípade.

stien, nádrží, chodieb, 
kúpeľní, spŕch a kuchýň
Architektonický návrh: 
Asima Architects Sdn Bhd
Klient: Yong Tai Berhad 
Hlavný zhotoviteľ: CCC 
Construction Sdn Bhd
Zhotoviteľ hydroizolácií: 
Monarch CC Sdn Bhd

Koordinátori Mapei: 
Simon Yap, Mapei Malaysia

VÝROBKY MAPEI
Hydroizolácie: Mapelastic, 
Mapelastic Foundation, 
Mapetop SP*, Planiseal 
288, Plastimul PU*
Spevnenie a ochrana 

betónových povrchov 
vozoviek: Mapetop SP*

* Tieto výrobky distribuuje 
na malajzijskom trhu 
spoločnosť Mapei Malaysia
Viac informácií na  
www.mapei.com

PROJEKTY VO SVETE  MALAJZIA

Viac na mapei.com

Produktový rad cementových  
pružných mált Mapelastic z výskumných  

a vývojových laboratórií Mapei: 30 rokov
hydroizolačných riešení s certifikovanou  
kvalitou pre ekologické a trvalé výsledky.

Bezpečné prostredie a ohľaduplnosť  
k životnému prostrediu.
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Peking (Čína) 

MEDZINÁRODNÉ 
LETISKO DAXING
RIEŠENIA MAPEI PRE PODLAHY PARKOVISKA NA JEDNOM  
Z NAJVÄČŠÍCH LETÍSK NA SVETE

PROJEKTY VO SVETE  CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ PODLAHY
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VĽAVO. Letecký 
pohľad na letisko.
VPRAVO. Interiér 

letiska.

ÚDAJE O LETISKU

17

MILIÁRD 
AMERICKÝCH 
DOLÁROV 
INVESTOVANÝCH 
ČÍNSKOU VLÁDOU

1,4

MILIÓNA M2 
CELKOVEJ 
PLOCHY LETISKA

72 

MILIÓNOV 
PREPRAVENÝCH 
PASAŽIEROV  
DO ROKU 2025

45

MILIÓNOV 
PREPRAVENÝCH 
PASAŽIEROV

Nové letisko v Pekingu, ktoré bolo slávnostne otvorené  
25. septembra 2019, sa má stať najväčším na svete z hľadiska 
počtu cestujúcich a prekonať tak letisko Hartsfield-Jackson  
v americkej Atlante. Medzinárodné letisko Daxing, postavené 
vo štvrti Daxing 46 km južne od centra Pekingu, je dokonale 
integrované do miestnej siete vysokorýchlostných železníc, 
vďaka čomu by malo pomôcť odľahčiť preťažené medziná-
rodné letisko v Pekingu na severovýchodnom okraji mesta.
Letisko navrhol Joint Design Team, superskupina špeciálne 
zložená z architektov štúdia Zaha Hadid a ADP Ingénierie 
pre prácu pod jednotnou hlavičkou. Na projekte spolupra-
covali aj Pekinský inštitút architektúry a China Airport Con-
struction Group Corporation, ktorí navrhli terminál, vzletové 
a pristávacie dráhy a systémy leteckej dopravy.
Odhaduje sa, že letisko každý rok prepraví 45 miliónov ces-
tujúcich. Toto číslo sa má zvýšiť na 72 miliónov do roku 2025 
a na 100 miliónov do roku 2040. Čínska vláda, s ohľadom 
na tieto očakávania, investovala do projektu viac ako 17 mi-
liárd dolárov. Toto číslo dosahuje viac ako 400 miliárd, ak sa 
zohľadní aj suma investovaná do všetkej okolitej infraštruk-
túry: ciest, služieb, podzemnej a pozemnej železničnej siete. 
Zámerom Číny je predbehnúť USA a do roku 2022 sa stať 
najväčším letiskovým trhom na svete, ktorý v nasledujúcich 
15 rokoch prinesie obrat 1,3 biliónov dolárov.

Lúčovitá štruktúra letiska
Medzinárodné letisko Daxing sa vyznačuje kompaktnou 

formou s vysoko funkčným usporiadaním. Zhora sa podobá 
tvaru hviezdice.
Návrh je hybridom princípov tradičnej čínskej architektúry 
(tvarom pripomína fénixa, čínskeho mytologického vtáka)  
a plynulejších, vinúcich sa foriem, ktoré sú typické pre Zahu 
Hadid. Charakteristický znak britského dizajnérskeho štúdia 
sa odráža v líniách strechy i v stvárnení interiérov. Gigantické 
strešné okno v tvare kvetu sa tiahne od stredu konštrukcie 
po koniec každého krídla a prináša do celej budovy prirodze-
né svetlo. Stĺpy a vysoké klenuté stropy vytvárajú sériu kruho-
vých bazénov svetla, ktoré funkčne rozdeľujú priestory.
Zadávateľ požadoval, aby letisko bolo energeticky efektívne 
a ohľaduplné k životnému prostrediu a zároveň poskytovalo 
vysokú úroveň flexibility na prispôsobenie sa budúcemu ras-
tu. Rovnako dôležité bolo aj dispozičné riešenie, aby sa ces-
tujúci jednoducho pohybovali a orientovali v tak veľkorysých 
priestoroch (celková plocha letiska je 700 000 m2, čo spolu  
s 8 dráhami a ďalšími obslužnými plochami predstavuje až 
1,4 milióna m2).
Výsledkom je budova s lúčovitým pôdorysom so šiestimi 
krídlami, ktoré sa tiahnu od centrálneho jadra a veľkou cen-
trálnou plochou situovanou na rôznych úrovniach. Lietadlá 
pristávajú neďaleko tejto centrálnej časti, aby sa zmenšila 
vzdialenosť, ktorú musia cestujúci prekonať. Vzdialenosť 
medzi odbavovacími pultmi a bránami, ako aj medzi jed-
notlivými bránami nie je nikdy väčšia ako 600 metrov, aby  
na prekonanie tejto vzdialenosti stačilo menej ako 8 minút.
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1

2

3

1. Pohľad na parkovisko.
2. Aplikácia prvej vrstvy MAPEFLOOR I 900  

na zvýšenie prídržnosti podkladu.
3. Po nanesení druhej vrstvy MAPEFLOOR I 900 plnenej 

s kremičitým pieskom frakcie 0,5 sa na povrch 
aplikovala samonivelizačná malta ULTRATOP.

4. Parkovisko po dokončení prác.

V konštrukcii letiska sú zahrnuté rôzne prvky, pomocou kto-
rých sa podarilo znížiť emisie CO₂ o 50 %. Budova je ener-
geticky sebestačná vďaka fotovoltickým panelom po obvode 
konštrukcie. Tepelné čerpadlá dodávajú rekuperované geo-
termálne teplo do systému ústredného vykurovania. Súčas-
ťou návrhu je aj vodohospodársky systém na zachytávanie 
dažďovej vody. Všetka prebytočná voda je nasmerovaná do 
novovzniknutých mokradí, jazier a riek, aby sa zabránilo po-
vodniam a aby sa na letisku počas leta zabránilo účinkom 
„tepelného ostrova“.

Povrchové úpravy podláh parkoviska
Hlavný dodávateľ požiadal pracovníkov technického servisu 
Mapei o podporu pri návrhu špičkových systémov pri zhoto-
vení povrchu vozovky na parkovisku západného krídla letis-
ka, ktoré má viac ako 5 000 parkovacích miest, z toho 600  
s nabíjacími stanicami pre autá s elektrickým pohonom.
Po dôkladnej príprave betónového podkladu sa povrch ošet-
ril základným penetračným náterom MAPEFLOOR I 900 – 

ULTRATOP

Rýchlotvrdnúca samonivelizač-
ná malta na báze špeciálnych 
hydraulických spojív pre 
zhotovovanie podláh so zvý-
šenou odolnosťou. Ultratop sa 
používa v interiéroch obytných 
a priemyselných budov na vy-
rovnanie a vyhladenie nových 
alebo existujúcich betónových 
povrchov a podkladov  
z keramiky v hrúbkach  
od 5 do 40 mm. Je zvlášť 
vhodný v priestoroch s vysokou 
pešou prevádzkou, ako sú na-
príklad nákupné centrá, úrady, 
obchody, showroomy alebo 
tiež na plochách vystavených 
záťaži dopravných prostried-
kov s gumenými kolesami. 
Ultratop sa môže použiť aj 
ako finálna povrchová úprava 
kvôli vysokej mechanickej 
pevnosti a odolnosti proti 
oderu. Vďaka univerzálnosti a 
výnimočnosti tohto produktu 
je možné používať materiál aj 
pri zhotovovaní dizajnových 
prvkov v budovách občianskej 
vybavenosti.

PROJEKTY VO SVETE CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ PODLAHY
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Medzinárodné letisko 
Daxing, Peking (Čína)
Realizácia: 2017 až 2019
Trvanie dodávky Mapei: 
2019
Dodávky Mapei: 
výrobky na zhotovenie 
cementových podláh  
v parkovisku západného 
krídla

Architektonický návrh: 
Joint Design Team 
vrátane Zaha Hadid 
Architects, ADP Ingénierie 
(ADPI), Pekinský inštitút 
architektúry a China 
Airport Construction 
Group
Corporation, Pekinský 
inštitút architektúry  
a výskumu

Zadávateľ: Shouzhong 
Investment Management 
Co. Ltd
Generálny zhotoviteľ: 
China Construction Eighth 
Engineering Bureau
Zhotoviteľ podláh: Henan 
Jian’An Waterproof and 
Anticorrosive Engineering 
Co.,Ltd
Mapei koordinátor:  

Guo Ming, Mapei 
Construction Materials 
(Guangzhou) Co. Ltd.
VÝROBKY MAPEI
Ošetrenie podkladov:
Mapefloor I900, kremičitý 
piesok frakcie 0,5
Cementová povrchová 
úprava: Ultratop
Viac informácií  
na mapei.com

4

80,000 m2
80 000 m2 PODLÁH PARKOVACÍCH 
MIEST SA OŠETRILO POMOCOU 
RÝCHLOTVRDNÚCEJ 
SAMONIVELIZAČNEJ  
MALTY ULTRATOP.

dvojzložkovým epoxidovým spojivom. Výrobok sa aplikoval 
pomocou valčeka a zaistil dokonalú výplň všetkých povrcho-
vých pórov. Následne sa naniesla druhá vrstva MAPEFLOOR 
I 900 plneným s kremičitým pieskom frakcie 0,5.
Jednotný bezškárový povrch sa docielil pomocou rýchlotvrd-
núcej samonivelizačnej malty ULTRATOP, ktorá sa pre svoju 
vysokú mechanickú pevnosť a odolnosť proti oderu použí-

va aj ako atraktívna finálna povrchová úprava. ULTRATOP sa 
celkovo použil na približne 80 000 m2 parkoviska.
Išlo o najrozsiahlejšiu zákazku, aká sa s týmto výrobkom rea-
lizovala. Vlastnosti a  parametre tohto výrobku dokonale spl-
nili požiadavky klienta a architektov, ktorých technický servis 
Mapei presvedčil, aby ho navrhli aj na ďalšie projekty pláno-
vané na letiskách v mestách Xiamen, Čcheng-tu a Urumči.
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Balenia výrobkov 
Mapei sú čoraz viac 
trvalo udržateľné

EKOUDRŽATEĽNOSŤ

OCENILI DVA PROJEKTY, KTORÉ POMÁHAJÚ ZNIŽOVAŤ EMISIE CO2

Talianske národné združenie pre obaly udelilo spoločnosti Mapei dve ocenenia za balenia výrobkov v súlade s trvalo udržateľným životným prostredím.

V okúzľujúcom prostredí milánskeho múzea Trienniale sa 
v novembri 2019 konala zaujímavá konferencia s názvom 
„Ekonomika a budúcnosť“. Súčasťou konferencie bolo 
udeľovanie cien Talianskym národným združením pre 
obaly za preventívne opatrenia. 
Počas celého dňa sa diskutovalo o udržateľnosti, obeho-
vom hospodárstve a energetickej účinnosti. Prítomní sa 
zhodli, že podniky a jednotlivci by sa za účelom ochrany 
životného prostredia mali zaviazať dosiahnuť všetky ciele 
čo najskôr. Tak sa to uvádza aj v dokumente Organizácie 
spojených národov s názvom 17 cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja.
Ako sa uvádza v správe o trvalej udržateľnosti za rok 2018, 
spoločnosť Mapei prijala štyri z týchto cieľov, ktoré sú naj-
bližšie hodnotám a záväzkom spoločnosti, a ktoré svojou 
činnosťou môže priamo ovplyvniť:

• zabezpečiť zdravý život a podporo-
vať blahobyt pre všetkých a v kaž-
dom veku,

• zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a 
kvalitné vzdelávanie a podporovať 
celoživotné vzdelávacie príležitosti,

• vybudovať pevnú infraštruktúru, 
podporovať inkluzívnu a udržateľnú 
industrializáciu a posilniť inovácie,

• premeniť mestá a ľudské obydlia na 
inkluzívne, bezpečné, odolné a udr-
žateľné.
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Talianske národné združenie pre obaly udelilo spoločnosti Mapei dve ocenenia za balenia výrobkov v súlade s trvalo udržateľným životným prostredím.

vania alebo uskladnenia v exteriéri. Aj v tomto prípade bolo 
množstvo polyetylénu s nízkou hustotou znížené o 10 %.
Odborníci odhadujú, že oba spomínané projekty pomô-
žu znížiť emisie CO₂ pochádzajúce z plastov približne o  
13 t ročne, čo vo výrobnom závode v Robbiano di Mediglia 
zodpovedá viac ako 1 t mesačne!
Okrem toho bude spoločnosť Mapei v závode Robbiano di 

Mediglia používať recyklovaný plast na 
niektoré obaly dvojkomponentových 
výrobkov. Prírubové veká budú kom-
pletne vyrobené z post-industriálne 
recyklovaného plastu namiesto 100 % 
čistého polypropylénu. Odhaduje sa, 
že táto jednoduchá výmena ušetrí pri-
bližne 12,5 t (1 t mesačne) pôvodného 
plastu, čo zníži emisie CO₂ o 38 t. 
Spoločnosť Mapei sa okrem optima-
lizácie výrobných procesov pomocou 
recyklovaných surovín vo výrobkoch 
a obaloch a celkového znižovania 
množstva obalov, bude aj naďalej 
angažovať v otázkach udržateľnosti, 
prinášať stále viac udržateľné riešenia  
v spolupráci so svojimi partnermi  
a objektívne merať ich prospech  

z hľadiska dosahu na životné prostredie.

Talianske národné združenie pre obaly oceňuje spoloč-
nosti, ktoré v Taliansku implementovali a uviedli na trh 
inovatívne a ekologicky udržateľné riešenia pre balenia 
svojich výrobkov. 
Spoločnosť Mapei získala ocenenie za dva projekty vý-
robného závodu z mesta Robbiano di Mediglia (neďaleko 
Milána), ktoré budú čoskoro implementované aj v ďalších 
závodoch na celom svete. Ide o prvé 
projekty z množstva plánovaných, 
ktorých cieľom je vytvárať balenia  
z recyklovaných materiálov a v súlade 
s trvalo udržateľným životným pros-
tredím. 
Prvý ocenený projekt zahŕňal reduk-
ciu hmotnosti plastových vedier o 11 % 
na 5 kg hotového výrobku ADESILEX 
MT32. Hmotnosť polypropylénových 
vedier sa znížila z pôvodných 290 g 
na 258 g. Odborná porota posudzo-
vala životný cyklus výrobku s využitím 
nástroja „Ecotool“. Na základe tejto 
analýzy ocenila prospech pre život-
né prostredie z hľadiska znižovania 
emisií CO₂, znižovania spotrebovanej 
energie a vody.
Druhý projekt predstavoval zmenšenie hrúbky elastic-
kej fólie používanej na zakrytie paliet hotových výrobkov. 
Hrúbku fólie sa podarilo zmenšiť zo 100 mikrónov na 90 
mikrónov pri zaistení stability nákladu počas premiestňo-

Mikaela Decio. Corporate Environmental Sustainability, Mapei Group
Andrea Vasconi. Corporate Purchasing Department, Mapei Group

Mapei získal ocenenie za zníže-
nie hmotnosti plastového vedra 
hotového výrobku ADESILEX 
MT32 o 11 %. Hmotnosť polypro-
pylénových vedier sa znížila  

z 290 g na 258 g.



FARBY,  
KTORÉ NEČAKÁTE.

Finálne povrchové úpravy s prekvapivo vysokou 
krycou schopnost’ou a odolnost’ou voči špine. 
Technológia a estetika v 1 002 originálnych 
farebných odtieňoch. Mapei v službách vašej 
fantázie. 

Viac informácií na www.mapei.sk


