
Mapei sistemi 
za polaganje 
naravnega kamna
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Tehnična dokumentacija
Na naši spletni strani lahko najdete vse pomembne 
informacije o izdelkih in tehnično dokumentacijo 
razdeljeno po proizvodnih linijah in tipu izdelka.

Za dodatno ponudbo pokličite:

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si Inovativen sistem za polaganje 

oblog iz naravnega kamna, ki 
omogoča hitro in trajno izvedbo.

Dodatki

Planicrete 
Lateks sintetične gume za ople-
menitenje cementnih mešanic 
in sprijemnih slojev (pačok) pri 
lepljenju veznih estrihov na ob-
stoječi estrih. Posebej primeren 
kot dodatek malti za klasično 
polaganje kamna 
in fugirni masi 
izdelani iz fi nega 
kremenčevega 
peska (mivke), 
cementa in vode.

Keranet Polvere 
Čistilo za cementne madeže na 
kislinski osnovi, ki nadomešča 
čiščenje z zdravju in okolju ško-
dljivo solno kislino. Pri čiščenju 
kamnitih površin je potrebno 
predhodno 
testiranje 
(možna 
reakcija s 
kamnom).

Čistilni filc za čiščenje 
fug
Abrazivni čistilni fi lc omogoča 
lažje čiščenje cementnih fugir-
nih mas na grobih površinah 
(lomljen, žgan, štokan kamen). 
Filc v beli barvi je fi ne sestave 
in je primeren za gladke obloge, 
fi lc črne barve pa je bolj grob, 
primeren za najbolj hrapave 
površine.



Sistem proti izcvetanju, z odpornostjo na soljenje 
Izdelki za oblaganje/tlakovanje pločnikov ob stavbah, coklov, sto-
pnišč, stebrov, škarp, teras brez pojava izcvetanja in z odpornostjo na 
soli za odmrzovanje ter cikle zmrzovanja-tajanja. Oblaganje/lepljenje 
se izvaja na ustrezno nosilno podlago (AB plošča, cementni estrih, 
stopniščna rama, betonska škarpa,…), ki je dozorela, čista, brez 
prisotne kapilarne vode, trda in ustrezno nosilna.

Sistem za tlakovanje mehansko izredno 
obremenjenih površin, z odpornostjo na soljenje
Izdelki za tlakovanje mehansko izredno obremenjenih površin, kot so 
krožišča, javni trgi, dvorišča, dovozne poti, ulice, ki zagotavljajo odpor-
nost na soli za odmrzovanje in na cikle zmrzovanja-tajanja. Z izdelki iz 
družine Mapestone se doseže izredno visoke tlačne trdnosti C 45/55 in 
več. Že pripravljenim suhim mešanicam je potrebno dodati samo vodo.

tesnilna masa
Mapesil LM

debeloslojna lepilna malta
Mapestone TM

kamnite plošče

beton

 

fugirna masa
Keracolor PPN

debelosojna lepilna malta
Mapestone TFB 60

oplemenitenje sprijemnega sloja
Planicrete

fugirna masa
Mapestone PFS 2

beton

geotekstilna membrana

kamnita obloga

Lepilo Mapestone TM
• z vsebnostjo trass cementa (preprečuje nastanek izcvetanja)
• za notranje in zunanje lepljenje, v debelini od 5 do 20 mm
•  primeren za lepljenje na vlago dimenzijsko stabilnega naravnega 

kamna (porfi r, lucerna, škriljavec…)  
•  pri povišanih obremenitvah, velikih formatih kamna 

ali pri oblaganju teras in balkonov na hidroizolacijsko 
membrano Mapelastic dodajte lepilu Mapestone TM 
dodatek Isolastic v razmerju z vodo 1:1.

Pakiranje: 25 kg vreče

Fugirna masa Keracolor PPN
• na osnovi pucolan cementa (preprečuje nastanek izcvetanja)
• za notranje in zunanje površine, za fuge širine od 5 do 30 mm 
•  hitro vezoča fugirna masa, na voljo v cementno sivi, 

bež in antracitni barvi
•  odporna na soli za odmrzovanje in na cikle zmrzo-

vanja-tajanja 
•  izredno nizka vodovpojnost in visoka tlačna trdnost 

(povoznost s težkimi vozili)

Pakiranje: 25 kg vreče

Malta Mapestone TFB 60
•  siva cementa mešanica, ki je odporna na cikle zmrzovanja-tajanja 

(XF3) in na soli za odmrzovanje (XF4)
• izredno visoka tlačna trdnost C50/60
• omogoča izvedbo v debelini od 5 do 7 cm
• za polaganje kock se mešanici doda 7 % vode
•  za polaganje kamnitih plošč se mešanici doda 9 % 

vode; pred polaganjem kamnitih plošč v malto le-to 
predhodno polijte s polimerno polivko pripravljeno iz 
polimernega dodatka Planicrete, cementa in vode v razmerju 1:4:1. 

Pakiranje: 25 kg vreče

Fugirna masa Mapestone PFS 2
• za notranje in zunanje površine, za fuge širine od 5 do 30 mm 
• normalno vezoča fugirna masa, v cementno sivi barvi
•  cementa mešanica, ki je odporna na cikle zmrzova-

nja-tajanja (XF3) in na soli za odmrzovanje (XF4)
•  izredno nizka vodovpojnost in visoka tlačna trdnost 

C 45/55 (povoznost s težkimi vozili)

Pakiranje: 25 kg vreče

Pravilna izvedba dilatacijskih reg

Mapesil LM
Brezkislinska trajno elastična 
tesnilna masa, ki preprečuje 
nastanek madežev na kamnu z 
možnostjo raztezanja / krčenja 
± 25 %. 
Na voljo v devetih barvah.

Primer FD
Temeljno sprijemni premaz za 
izboljšanje oprijema 
trajno elastičnih 
tesnilnih mas (kitov). 

Mapefoam
Okrogla vrvica iz polietilen-
ske ekstrudirane pene zaprte 
celične strukture za pravilno 
dimenzioniranje reg 
in preprečitve opri-
jema kita na dno 
rege. Premer vrvice 
(ø): 6, 10, 15, 20, 25 
in 30 mm.

trajno elastična 
tesnilna masa temeljno sprijemni 

premaz

okrogla vrvica 
Mapefoam


