
Mapei lepila 
za keramične 
ploščice in kamen

Elastorapid

Mapestone TM

Dvokomponentno, hitro vezoče, visoko zmogljivo, izredno prilagodljivo in fl ek-
sibilno cementno lepilo za polaganje keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna 
brez lezenja na vertikalnih površinah, s podaljšanim odprtim časom. 
• za nanose do 10 mm
• posebej primerno za hitra popravila in obnove ob toplejšem vremenu, saj 

ima lepilo podaljšan odprti čas
• za lepljenje na podlage izpostavljene visokim mehanskim obremenitvam, nepo-

srednim sončnim žarkom, temperaturnim šokom na fasadah in balkonih,...

Fugiranje stenskih in talnih površin po 3 urah. 
Pohodnost po 3 urah, polna obremenitev po 24 urah (bazeni, rezervoarji po 3 dneh).

Poraba: 1,65 kg/m² za 1 mm debeline nanosa. 
Pakiranje: 31,25 kg (A + B).

Na voljo v sivi in beli barvi.

Lepilna malta za lepljenje na vlago dimenzijsko stabilnih izdelkov iz naravnega 
kamna za notranjo in zunanjo uporabo.
• za nanose od 5 do 20 mm
• posebej primeren za polaganje naravnega rezanega ali lomljenega kamna 

z izrazitejšim dimenzijskim odstopanjem v debelini in formatu ali oblog s 
profi liranim hrbtiščem.

• Pri polaganju velikih formatov (nad 400 x 400 mm), pri fasadah, balkonih, terasah, 
stopnicah in drugih zunanjih površinah je potrebno mešanici 25 kg vreče MAPE-
STONE TM dodati 2,5 kg ISOLASTIC-a (predhodno pripravimo mešanico vode z 
ISOLASTIC-om v razmerju = 1:1)

Vsebnost trass cementa, ki bistveno zmanjša možnost nastanka izcvetanja (soliter). 
Z MAPESTONE TM lahko tudi izravnavate neravnine v podlagah do debeline 20 mm.

Poraba: 1,4 kg/m² za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje: vreča 25 kg
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Osnovno cementno lepilo za polaganje stenskih vpojnih ploščic brez lezenja na 
vertikalnih površinah
• za nanose do 5 mm
• posebej primerno za vpojne stenske keramične ploščice
• za lepljenje na podlage, ki so dozorele, suhe, trdne, čiste in stabilne: ometi na os-

novi cementnih in apneno-cementnih veziv, podlage na mavčni osnovi (predhodna 
obdelava s PRIMER-jem G)

Če KERABOND T namesto z vodo zmešate 
z ISOLASTIC-om, dobite izboljšano lepilo 
razreda C2 z visoko prilagodljivo in fl eksibilno 
lepilo razreda S2 v skladu s standardom 
SIST EN 12004

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, 
fugiranje talnih površin po 24 urah.
Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 
14 dneh.
Korekcijski čas 45 min

Poraba: 1,45 kg/m2

za 1 mm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 25 kg in 
5 kg vreča.

Na voljo v sivi in beli 
barvi.

Izboljšano cementno lepilo za lepljenje keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna, 
brez vertikalnega lezenja in s podaljšanim odprtim časom.
• za nanose do 5 mm
• posebej primerno za ploščice iz porcelaniziranega gresa in za podlage s talnim 

gretjem (za velikosti ploščic do 30 x 30 cm)

Zidovi iz plinobetonskih blokov, podlage 
na mavčni osnovi in anhidridne podlage 
morajo biti predhodno obdelani s temeljno 
sprijemnim premazom PRIMER-jem G.

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, 
talnih površin po 24 urah. 
Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev 
po 14 dneh.

Poraba: 1,3 kg/m² za 1 mm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 25 kg in 
5 kg vreča.

Na voljo v beli in sivi 
barvi.

Keraflex
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Keraflex Maxi S1 EN 12004

Visoko zmogljivo, prilagodljivo, fl eksibilno cementno lepilo 
s podaljšanim odprtim časom, brez lezenja na vertikalnih 
površinah in z Low Dust te hno logijo, kar pomeni, da se med 
pripravo lepila izloča tudi do 90 % manj prahu. 
• debeloslojno lepilo za nanose od 3 do 15 mm
• za lepljenje na podlage izpostavljene visokim mehanskim obremenitvam, neposred-

nim sončnim žarkom, temperaturnim šokom na fasadah in balkonih,...
• posebej primerno za polaganje porcelaniziranega gresa in ‘porfi da’ na zunanjih 

površinah

Zidovi iz plinobetonskih blokov, podlage na 
mavčni osnovi in anhidridne podlage morajo 
biti predhodno obdelani s temeljno sprijem-
nim premazom PRIMER-jem G. 
Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, 
talnih površin po 24 urah. 
Pohodnost po 24 urah, polna obremenitev po 
14 dneh.
Poraba: 1,2 kg/m² 
za 1 mm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 25 kg 
vreča (sivi), 23 kg 
vreča (beli).

Na voljo v beli in sivi 
barvi.

Visoko zmogljivo, prilagodljivo cementno lepilo z nižjo specifi čno težo, brez 
lezenja na vertikalnih površinah ter s podaljšanim odprtim časom in z izjemno 
visoko izdatnostjo
• za nanose do 5 mm
• posebej primerno za polaganje ploščic večjega formata iz porcelaniziranega gresa
• nizka viskoznost kar omogoča lažjo in hitrejšo izvedbo
• lepljenje keramičnih ploščic in kamna na balkone, terase in podeste, ki so izpostav-

ljeni neposredni sončni svetlobi in temperaturnim vplivom

Vreče lepila KERAFLEX LIGHT S1 imajo enak volumen, vendar manjšo težo (20 kg), kot 
običajna cementna lepila (25 kg). Manjša teža olajša rokovanje z embalažo in zniža 
transportne stroške.
Višja izdatnost: izkoristek je v primerjavi z Mapei lepili je višji za približno 20 %.
Zaradi odličnih lastnostih, ki onemogočajo vertikalno drsenje je lepilo primerno za 
preprosto in varno oblaganje stenskih površin.

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, fugi-
ranje: talnih površin 
po 24 urah.
Pohodnost po 24 
urah, polna obremen-
itev po 14 dneh. 
Korekcijski čas 45 min

Poraba: 0,9 kg/m² za 
1 mm debeline nanosa.
Pakiranje: 20 kg 
vreča.

Ultralite S1 EN 12004

Specifi čno lažje, visoko zmogljivo, prilagodljivo cementno lepilo, brez lezenja na 
vertikalnih površinah, s podaljšanim odprtim časom. Zasnovano na Low Dust 
tehnologiji, ki zagotavlja do 90 % manj prahu med pripravo lepila.
• posebej priporočljivo za lepljenje srednje velikih do velikih formatov iz por-

celaniziranega gresa
• posebej primerno za lepljenje tankih ploščic iz porcelaniziranega gresa z ali 

brez ojačitve

ULTRALITE S1 je specifi čno lažje lepilo (le 15 kg vreča), in ga odlikuje večja izdatnost, 
zato je poraba na m2 bistveno manjša od klasičnih lepil, parkiranih v 25 kg vrečah.

Fugiranje stenskih površin po 4-8 urah, 
fugiranje talnih površin po 24 urah.
Pohodnost po 24 urah, polna obremen-
itev po 14 dneh.
Korekcijski čas 45 min

Poraba: 0,8 kg/
m² za 1 mm 
debeline nanosa.
Pakiranje: 15 kg 
vreča z ročajem.

Na voljo v sivi in 
beli barvi.

Adesilex P9 Express
Hitro vezoče, visoko zmogljivo, cementno lepilo s podaljšanim 
odprtim časom, brez lezenja na vertikalnih površinah.
• za nanose do 5 mm
• lepljenje vseh vrst keramičnih ploščic in mozaika na zunanjih in notranjih stenskih 

in talnih površinah
• posebej primerno za hitra popravila, kjer je potrebna čimprejšnja ponovna 

uporaba površin
• za delo pri nižjih temperaturah (od +5 °C do +15 °C), kjer bi običajna lepila 

potrebovala več časa za vezavo

Zidovi iz plinobetonskih blokov, podlage na 
mavčni osnovi in anhidridne podlaga morajo 
biti predhodno obdelani s temeljnim premazom 
PRIMER-jem G.
Fugiranje stenskih in talnih površin po 4 urah, 
pohodnost po 4 urah, polna obremenitev po 
3 dneh. Čas uporabe mešanice 45 minut
Korekcijski čas 20 minut

Poraba: 1,2 kg/m² za 
1 mm debeline nanosa. 
Pakiranje: 25 kg vreča 
(sivi), 23 kg vreča (beli)

Na voljo v sivi in beli barvi.
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