
42

P
oš

tn
in

a 
pl

ač
an

a 
pr

i p
oš

ti 
11

0
2

 L
ju

bl
ja

na
Le

to
 X

V 
–

 š
te

vi
lk

a 
4
2
 –

 a
pr

il 
2

0
19

 –
 n

ov
os

ti,
 t

eh
ni

čn
e 

re
ši

tv
e,

 k
ul

tu
ra

MAPEI IN VSE JE OK.



Več na www.mapei.com in www.mapei.si.

Raziskave za kakovost življenja.
Mapei vlaga 5 % svojih prihodkov v raziskave ter razvoj okoljsko 
trajnostnih izdelkov za gradnjo. Podpira tudi glasbene in druge 
mednarodne raziskovalne dobrodelne projekte, ki prispevajo 
k izboljšanju kakovosti življenja ljudi.



PREDSEDNIK IN GLAVNI IZVRŠNI 
DIREKTOR
Giorgio Squinzi

ODGOVORNA UREDNICA
Adriana Spazzoli

KOORDINACIJA
Metella Iaconello

Članke ali njihove posamične dele, 
objavljene v tej reviji, se lahko 
reproducira po pridobitvi dovoljenja 
izdajatelja in ob navedbi vira.

www.mapei.si, www.mapei.com
Spletne strani Mapei vsebujejo vse 
informacije o izdelkih skupine, njeni 
organiziranosti v Italiji in mednarodno, njeni 
vključitvi v glavne sejemske dejavnosti in 
še veliko več.

REVIJA SVET MAPEI
Leto XV – številka 42 
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DIREKTOR MAPEI, D. O. O., 
IN ODGOVORNI UREDNIK
Robert Požar

UREDNIŠTVO
Po.svet, d. o. o.

NASLOVNICA: Mesto prihodnosti 
in projekti današnjih dni. Izdelki 
Mapei in tehnične rešitve 
omogočajo uresničitev majhnih in 
velikih sanj. 

Fotografi ja: Mapei Švica.

TEHNIČNO UREJANJE
Darinka Bratkovič

LEKTORIRANJE
Nina Štampohar

KONTAKT
Mapei, d. o. o., Novo mesto
PE Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c
1290 Grosuplje
Tel.: 01 786 50 50
Faks: 01 786 50 55
E-pošta: mapei@mapei.si

GRAFIČNA IZVEDBA
Multigraf, d. o. o.

NAKLADA
Revija izhaja 3-krat na leto v 
nakladi 5500 izvodov brezplačno. 
Vaš naslov smo dobili v enem 
izmed javnih imenikov ali pa ste že 
poslovali z nami. Če časopisa ne 
želite prejemati, vas prosimo, da 
nas o tem obvestite po telefonu, 
faksu ali pošti.

Pri pripravi te številke so tekste, 
fotografi je in sporočila prispevali: 
Gregor Kokalj, Samo Mlinarič, 
Gregor Knez, Tatjana Bizjak, 
Mapei S. p. A., Milano, Mapei Švica, 
Mapei, d. o. o., Novo mesto.
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MAPEI IN VSE JE OK.
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INTERVJU

Skupina Mapei je leta 2017 ustva-
rila 2,4 milijarde evrov prometa. 
Je cilj 3 milijarde?
Tri milijarde prometa? Treba bo še ka-

kšno leto, ampak prepričan sem, da 

bomo uspeli. In moja prepričanja teme-

ljijo na številkah.

Kako bi na splošno ocenili trge v 
letu 2018?
2018 je bilo posebno zapleteno leto 

zaradi negativnih dejavnikov, ki so vpli-

vali na potek svetovnega gospodar-

stva. Govorim predvsem o naraščanju 

cen surovin in valutni nestabilnosti ter 

finančnih preobratih nekaterih zelo 

pomembnih trgov, kot sta Turčija in 

Argentina. To je bil dodatni dokaz, kako 

lahko finančni mehanizmi z vso težo 

vplivajo na realno gospodarstvo.

In učinki mednarodne konjunkture 
na Mapeieve rezultate?
Kombinacija teh dveh negativnih 

dejavnikov je imela močan vpliv na 

Mapeieve rezultate. Razvojna ten-

denca izkupičkov kaže 5-odstotno 

rast glede na leto 2017, ampak pri 

nespremenjenih pogojih bi bila 8-od-

stotna. Torej smo se morali soočiti s 

posledicami valutnih turbulenc, ki so 

se nadaljevale tudi med letom 2018. 

Proces internacionalizacije, ene od 

močnih točk Mapeieve strategije, nam 

je omogočil, da smo učinek negativnih 

dejavnikov, ki so se pojavili na globalni 

ravni, kljub vsemu zmanjšali. Lani se je 

z novimi nakupi pomik k internaciona-

lizaciji še okrepil in utrdil našo priso-

tnost na globalnem zemljevidu. Odkar 

smo leta 1978 v Kanadi odprli prvi 

objekt onstran naših meja, se nismo 

več ustavili. In to bo tudi v prihodnje 

naša strategija.

Kaj je Mapeieva skrivnost?
Naš referenčni trg je svet, ki ga po-

krivamo z razvejano strukturo opera-

tivnih podjetij in proizvodnih obratov. 

To je mreža, ki smo jo gradili posto-

poma, da bi naši izdelki lahko bili vse-

povsod. Skrivnost? Rekel bi, da smo 

blizu končnim uporabnikom Mapeievih 

izdelkov.

Ostaja vendarle dejstvo, da se 
italijanski gradbeni trg muči z 
vnovičnim zaletom.
Italijanski trg nadaljuje s preživljanjem 

težkega obdobja. Gospodarska situ-

acija je še kompleksnejša zaradi poli-

tične nestabilnosti, pogrešamo pa tudi 

glavne usmeritve in odločitve glede 

ključnih sektorjev, kot sta na primer 

področji velikih javnih gradenj in infra-

strukturnih projektov. Ti namreč poga-

njajo državo. Namesto rasti se nadaljuje 

trend upadanja. Najbolj zaskrbljujoč vi-

dik v Italiji se tiče države, ki ne plačuje 

dobaviteljev, kar povzroča finančne pri-

Nadaljujemo z 
vlaganji, da bi rasli 
še naprej
GIORGIO SQUINZI: »MAPEI ŽELI POSTATI ŠE  

BOLJ KONKURENČEN NA MEDNARODNIH 

TRGIH.«

LETA 2018 
SMO PRESEGLI 
REKORDNA 
VLAGANJA V 
PROIZVODNJO 
IN TLAKOVALI 
PRIHODNOST 
NAŠEGA 
PODJETJA

Giorgio Squinzi
predsednik Skupine 
Mapei
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manjkljaje, ki počasi grozijo tudi velikim 

podjetjem.

Mapei je globalno podjetje in in-
ternacionalizacija je čedalje bolj 
njegovo zmagovalno orodje.
Kot sem že dejal, to je od nekdaj naša 

zmagovalna strategija, saj nas je delo-

ma obvarovala pred težavami, ki pestijo 

posamezne trge, oziroma pred bolj glo-

balnimi dejavniki z negativnimi učinki. 

O negativnih vplivih valutne izpostavlje-

nosti sva že govorila, ampak tudi trgo-

vinske vojne in carine, tako aktualne v 

zadnjem letu, nas zgolj oplazijo, saj je 

Mapei globalno podjetje. Naša dejav-

nost je v deželah, kjer nato prodajamo, 

in to je še dodatni zaščitni dejavnik in 

konkurenčna prednost. Tudi morebi-

tne ameriške carine nas ne skrbijo. V 

Severni Ameriki prodamo za skoraj mi-

lijardo dolarjev blaga, ampak gre pov-

sod za lokalno proizvodnjo.

Kateri trgi so za Mapei najbolj 
obetajoči?
V tem trenutku se močno širi pred-

vsem severnoameriški trg, sicer pa 

beležimo pozitivne rezultate v Zahodni 

Tudi lansko leto ste nadaljevali z 
nakupi.
Vztrajali smo na smotrno zastavljenem 

in točno usmerjenem prevzemnem 

procesu zelo specifičnih enot. S tega 

zornega kota je treba gledati tudi na na-

kup emilijanskega podjetja Fili&Forme, 

ki omogoča integracijo naših izdelkov s 

proizvodi Tecnopola, vrhunskega špan-

skega proizvajalca izdelkov gradbene 

kemije, predvsem za hidroizolacijo.

Mapei je objavil bilanco trajno-
stnega razvoja v 2017. Kakšne so 
novosti?
Bilanca 2017 se poleg Mapei S. p. A. 

nanaša tudi na italijanska hčerinska 

podjetja Skupine Mapei. Upoštevanje 

njihovega prihodka je novost te bilan-

ce. To je dokaz, da italijanske hčerinske 

družbe z matičnim podjetjem delijo po-

slovno strategijo, se zavedajo pomena 

transparentnega poročanja in posta-

vljajo trajnostni razvoj v ospredje svoje-

ga poslovnega koncepta. Prizadevanja 

za trajnostni razvoj gredo namreč v 

korak z internacionalizacijo, razvojem in 

raziskovalno dejavnostjo, tremi ključni-

mi stebri Mapeieve poslovne strategije.

Evropi (od Grčije do Skandinavije), v 

Vzhodni Evropi in po celotnem azij-

skem območju.

Ko govorimo o vlaganjih, leto 2017 
je bilo za Mapei rekordno, več kot 
110 milijonov evrov. V 2018 so se 
investicije še povečale?
V prihodnje bomo še naprej sledili 

globalni in zagotovo ne preprosti go-

spodarski situaciji in stavili na interna-

cionalizacijo, sposobnost inovativnih 

dognanj in na trajnostno naravnanost 

naših izdelkov.

To so smernice za utrditev stalne rasti, 

ki jim bo Mapei, da bi postal še bolj kon-

kurenčen na mednarodnih trgih, tudi 

sledil. Ob zaključku 2018 smo presegli 

rekordna vlaganja iz leta 2017, usmer-

jena v nove izdelke in proizvodne aktiv-

nosti za razširitev naših prodajnih linij po  

vsem svetu, predvsem pa v Severni 

Ameriki.

Leta 2018 smo investirali približno 125 

milijonov evrov. S takšno strategijo tla-

kujemo prihodnost našega podjetja.

Posledično se je povečalo tudi število 

ljudi, lani smo presegli število 10 000 

zaposlenih skupaj.
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Adriana Spazzoli, direktorica marketinga in tržnega ko-

municiranja Skupine Mapei ter predsednica fundacije 

Sodalitas (prvega združenja, ki promovira trajnostni ra-

zvoj poslovanja v Italiji), poudarja, da je treba trajnostno 

odgovornost gospodarskih družb promovirati. »Pri 

trajnostnem razvoju je ravno tako kot pri drugih vidikih 

poslovanja – rezultati, ki jih ne objavimo in jih ne sporo-

čimo javnosti, so, kot da jih ne bi nikoli dosegli.«

Mapei trajnostni razvoj vedno postavlja v ospredje 

svojega poslovanja. Nadaljevanje s transparentnim 

in verodostojnim poročanjem tega ter okoljske, soci-

alne in gospodarske odgovornosti so korak naprej v 

tem prizadevanju. Ta dokument, sestavljen po smer-

nicah za globalno poročanje GRI (Global Reporting 

Initiative), izpostavlja najbolj vidne dosežke v letu 2017 

in posebnosti italijanskih hčerinskih družb Skupine za 

leto 2017 (Adesital S. p. A., CerCol S. p. A., Mosaico+ 

S. r. l., Polyglass S. p. A., Vaga S. r. l. in Vinavil S. p. A.). 

Upoštevanje italijanskih hčerinskih podjetij Skupine 

Mapei je največja novost tega poročila. Jasna in lo-

gična odločitev, če upoštevamo dejstvo, da ima ma-

tično podjetje svoje središče na italijanskem ozemlju, 

v Milanu. Od tod Mapei S. p. A. koordinira, podpira in 

usmerja proizvodne obrate, trgovska in storitvena pod-

jetja ter razvojno-raziskovalna središča, razkropljena 

po vsem svetu. Šest hčerinskih podjetij, ki so postala 

del velike Mapeieve družine, je tesno povezanih z ma-

tično družbo. Z njo delijo prepričanje, da mora trajno-

stni razvoj biti ključen dejavnik poslovanja podjetja ter 

da je potrebna obveščenost partnerjev in javnosti na 

transparenten in iskren način. 

KAKO JE SESTAVLJENO POROČILO? 
V tem dokumentu je zaradi ohranjanja kontinui-

tete obdržana oblika pretekle bilance. Gre za štiri 

 poglavja, posvečena glavnim sestavinam zmagoval-

nega Mapeievega recepta: raziskave in razvoj, učinko-

vit proizvodni sistem, naložbe v ljudi in pozornost do 

skupnosti.

Na straneh poročila je jasno razvidno, da za Mapei biti 

blizu kupcem, zaposlenim in skupnosti pomeni vlagati 

v kakovostne, obstojne in kar se da sonaravne izdel-

ke. Sredstva se že leta namenjajo razvoju inovativnih 

izdelkov in sistemov s ciljem zmanjšati vpliv na okolje 

v času celotnega življenjskega kroga izdelka do naj-

manjše možne mere, skrbeti za zdravje ljudi, predvsem 

polagalcev in končnih uporabnikov ter zagotoviti visoko 

raven bivanjskega ugodja v prostorih, kamor se ti izdel-

ki vgrajujejo.

V uvodu poročila Giorgio Squinzi poudarja: »Za Mapei 

trajnostno delovanje pomeni tudi naložbo v talente 

in njihovo vrednotenje, pomeni aktivno delovanje pri 

ustvarjanju dobrega timskega ozračja v kolektivu s 

prek 10 000 zaposlenimi Skupine ter tako pomeni da-

jati tudi skupnosti na voljo strokovno znanje, kar odra-

ža močno socialno odgovornost. Kot Skupina namreč 

radi soustvarjamo življenje v skupnosti, ki nas obkroža 

in prek sponzoriranja različnih športnih prireditev, kul-

turnih dogodkov in dobrodelnosti v njej tudi dejavno 

sodelujemo.«

Novosti pri analizi poslovanja 2017 vsebujejo te vidike:

- osredotočanje na partnerje, torej koncept, pri 

katerem so uporabniki v središču prodajne strategi-

je, združuje zadovoljstvo kupca, podporo izvajalcem, 

usposabljanje in učinkovitost storitev; to so ključna 

vprašanja za Mapei, ki svoje partnerje in njihove intere-

se vedno postavlja na prvo mesto;

- kakovost in varnost izdelkov, ki združuje dva vidi-

ka, in sicer kakovosten izdelek v skladu s standardi ter 

zdravje in varnost; kakovosten izdelek mora namreč biti 

predvsem varen za uporabnike;

Trajnostni razvoj 
v središču 
Mapeieve strategije
OBJAVLJENO POROČILO TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA ZA LETO 2017

SOCIALNA ODGOVORNOST
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- trajnost izdelkov in transparentnost, metodolo-

gija LCA (Life Cycle Assessment), uvedena z namenom 

analize vplivov na okolje v celotnem življenjskem kro-

gu izdelkov Mapei, upoštevaje številne okoljske vidike, 

od globalnega segrevanja zaradi toplogrednih plinov, 

kar imenujemo ogljični odtis, do evtrofizacije (večanje 

količine biomase oz. alg v vodi kot posledica osiroma-

šenja vodne favne), tanjšanja debeline ozonskega pla-

šča, zmanjšanja zalog naravnih virov in številnih drugih. 

Rezultati teh analiz se uporabljajo pri razvoju trajnostnih 

izdelkov in so posredovani zainteresiranim javnostim s 

celotnim certificiranim poročilom, pripravljenim skladno 

z mednarodnimi standardi, to je z okoljsko izjavo izdel-

ka EPD (Environmental Product Declarations), dosto-

pno na www.mapei.it.

PRIZADEVANJA NA VEČ PODROČJIH
Kot poudarja predsednica fundacije Sodalitas Adriana 

Spazzoli, »je v zadnjih letih zrasla kakovost trajnostne-

ga poročanja, ključnega orodja, ki pa je bilo usmerjeno 

predvsem k podjetjem in ustanovam. Trenutni izziv je 

najti način, kako razviti učinkovito in verodostojno po-

ročanje, ki bi informacije o tem področju posredovalo 

širši javnosti«.

Mapei po tej poti hodi že dlje časa. Ima etični kodeks, 

uporabljajo ga vse hčerinske družbe, ki povzema 

etična načela obnašanja ter odgovornost vodstvene 

strukture in vseh zaposlenih. Podjetje v dokaz svoje 

trajnostne usmerjenosti vsako leto objavi tudi Okoljsko 

izjavo, skladno s predpisi EU in EMAS (Environmental 

Management and Audit Scheme), to je neodvisne-

ga ocenjevanja vpliva na okolje in ocene napredka. 

Proizvodni obrat v italijanskem Robbianu di Mediglia 

blizu Milana je konkreten način ponazoritve, kako je 

z ekološko neoporečno proizvodnjo mogoče dose-

či pomembne rezultate. Mapei je že dolga leta vklju-

čen v mednarodni program združenja Federchimica 

– Responsible Care, ki promovira trajnostni razvoj 

svetovne kemijske industrije skladno z vrednotami 

varnosti, zdravja, varovanja okolja in širše družbene 

odgovornosti.

TRAJNOSTNI RAZVOJ V ŠTEVILKAH?
Številke se nanašajo na Mapei S. p. A. v Italiji

2577 

OKOLI

34
MILIJONOV 
EVROV 
VLOŽENIH V 
RAZISKAVE IN 
RAZVOJ V 2017

95 
NOVIH IZDELKOV 
NA TRŽIŠČU V 
LETU 2017

TON MANJ EMISIJ 
CO2 (ZAHVALJUJOČ 
LASTNIM SONČNIM 
IZVOROM ENERGIJE 
IN VISOKO 
UČINKOVITI 
KOGENERACIJI)

ZAPOSLENIH LETA 2017 
(+11 % GLEDE NA 2014)

2111

OKOLI 32 MILIJONOV EVROV 
VLOŽENIH V ŠPORT, KULTU RNE 
IN DRUŽBENE PROJEKTE 
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Bau, bienalni sejem, posvečen arhitekturi, gradbenim ma-

terialom in sistemom, ki je potekal januarja v Münchnu, je 

podrl vse rekorde. Prvič se je na 200 000 m2 velikem raz-

stavnem prostoru (dva nova paviljona sta omogočila 150 raz-

stavljavcev več) predstavilo 2250 razstavljavcev iz 45 držav. 

Število obiskovalcev je doseglo 250 000, od tega jih je bilo 

kar 85 000 iz tujine, kar je za 4500 več kot leto prej, prišli pa 

so iz več kot 150 držav.

Skoraj četrtina oziroma dobrih 70 000 je bilo obiskovalcev s 

področij arhitekture, inženiringa in načrtovanja. Na tem edin-

stvenem svetovnem dogodku, ki združuje najpomembnejše 

svetovne igralce s teh področij, je Mapei predstavil svoje 

izdelke ob poudarjanju svojih ključnih prednosti, to je sve-

tovanje in spremljanje izvedbe na vseh gradbenih področjih 

s svojimi zmogljivimi in dolgotrajno obstojnimi izdelki in reši-

tvami. Izdelki z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin 

(HOS) so zasnovani in proizvedeni s pozornostjo do polagal-

cev in končnih uporabnikov, saj so varni in nudijo potrebno 

bivanjsko ugodje.

SANACIJA ZIDOV
Na svojem velikem razstavnem prostoru je Mapei izpostavil 

svoje najbolj inovativne rešitve, med njimi tudi sisteme za ob-

novo in zaščito zidov, poškodovanih zaradi soli in kapilarne 

vlage.

Najprej so tu izdelki MAPE-ANTIQUE, povsem brez cementa, 

na osnovi apna in eko pucolana, ki so idealni za obnavljanje, 

utrjevanje in razvlaževanje obstoječih zidov, tudi takih pod 

spomeniškim varstvom, in POROMAP DEUMIDIFICANTE, 

ki je enokomponentni izdelek iz posebnih hidravličnih veziv 

s pucolanskim delovanjem, ki je odporen proti topnim so-

Bau 2019
MAPEI REŠITVE ZA VSE

Mapeiev razstavni prostor je bil zbirna točka poslovne javnosti, 

SEJMI

lem in primeren za izvedbo izolacijskih sanacijskih ometov z 

makroporami.

Med novostmi je bila predstavljena tudi kremna emulzija 

MAPESTOP CREAM za izvedbo vodoravnih parnih zapor in 

zaščito pred kapilarno vlago. MAPESTOP CREAM prodre v 

podlago in reagira s silicijevim dioksidom v zidu, kar ustvari 

vodotesno zaporo, ki prepreči prodor vode, zidovje pa še 

vedno ohrani svojo paroprepustnost.

OBNOVA IN ZAŠČITA BETONSKIH KONSTRUKCIJ
Za vse betonske konstrukcije Mapei predlaga različne reši-

tve, odvisno od vsake posamezne zahteve, in sicer od sta-

novanjske gradnje do velikih javnih objektov, kot so denimo 

mostovi in viadukti. Za obnovo in zaščito armiranobetonskih 

stanovanjskih objektov so predstavili katodni galvanski sis-

tem MAPESHIELD E, ki armaturno železo ščiti pred korozijo, 

in dvokomponentno elastično neprepustno zaščitno cemen-

tno malto MAPELASTIC.

Za hitro obnovo konstrukcijskih elementov iz armiranega be-

tona so izpostavili še tiksotropno mikroarmirano konstrukcij-

sko cementno malto PLANITOP RASA & RIPARA R4, ki hitro 

veže in je primerna za posege povsod tam, kjer so zahteve 

po visoki mehanski trdnosti.

Za obnovo in zaščito armiranobetonskih infrastrukturnih 

objektov, kot so mostovi in viadukti, so predstavili kato-

dni zaščitni galvanski sistem MAPESHIELD I v kombina-

ciji z enokomponentno tiksotropno mikroarmirano malto 

MAPEGROUT EASY FLOW, odporno proti sulfatom, ki je pri-

merna za strojni nanos z brizganjem, in elastično cementno 

prevleko MAPELASTIC GUARD za zaščito konstrukcij pred 

agresivnimi vremenskimi vplivi. Za izravnavanje in zaščito vi-
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 od proizvajalcev in polagalcev do končnih uporabnikov.

Bau je največji evropski sejem s področja 
gradbeništva, na katerem se vsaki dve 
leti pokažejo razvoj in smernice gradbenih 
izdelkov za vse namene uporabe. Tudi letos 
smo bili ob ogledu različnih razstavnih pro-
storov priča jasnemu trendu – razvoj mate-
rialov sovpada z razvojem gradbeništva, in 
to ne le z vidika načrtovanja, zaznali smo 
močno usmerjenost k izvajalcem, ki so jim 
bili predstavljeni še zmogljivejši materiali, 
ki jih odlikujejo preprosto rokovanje in eno-
stavne, za pomnjenje preproste tehnične 
lastnosti.

Kar nekaj razstavljavcev je izbralo slikovne 
in video ponazoritve za kar najbolj nazor-
no predstavitev svojih izdelkov in rešitev. 
Ekrani na dotik so obiskovalcem ponujali 
bolj osebne pristope, saj so lahko po lastni 
izbiri poglobljeno spoznali ta ali oni izdelek, 
rešitev, sistem.
Mapeiev razstavni prostor je z inovativnim 
pristopom pri tem prednjačil. Celovitost 
svoje ponudbe so predstavili z jasnimi in 
preprosto razumljenimi sporočili na veli-
kem ekranu. Obiskovalci so zaradi prepro-
ste sporočilnosti lahko zelo hitro doumeli 

bistvo ter po zaslugi ploščic in embalaž 
predstavljenih izdelkov tudi hitro spoznali 
njihove tehnične lastnosti.
Še eno močno Mapeieveo orodje so bile 
praktične predstavitve, ki so potekale med 
celotnim sejmom. Bile so vnovičen dokaz 
Mapeieve komunikacijske spretnosti ter 
usmerjenosti na uporabnike sistemov in 
izdelkov.

CELOVITA PONUDBA IZDELKOV ZA VSE NAMENE

dnih predelov betonskih konstrukcij Mapei predlaga zelo fino 

izravnalno maso s pospešenim strjevanjem PLANITOP FINE 

FINISH, ki je primerna za prekrivanje površinskih nepravil-

nosti, na primer poroznosti in segregacijskih gnezd, zunanja 

površinska podoba stavbe pa se pri tem ne spremeni.

IZRAVNAVANJE IN KONSTRUKCIJSKO 
UTRJEVANJE PODLAG 
Za izravnavanje vseh vrst sten, na primer ometov, starih barv, 

betona in tudi obstoječih oblog iz keramičnih ploščic ali ste-

klenega mozaika, je Mapei predstavil PLANITOP – cementne 

izdelke za izravnavanje različnih vrst podlag, ki so na voljo v 

beli in sivi barvi ter v različnih granulacijah. Za ojačitev vodo-

ravnih delov konstrukcij so izpostavili revolucionarno mikro-

armirano cementno malto PLANITOP HPC FLOOR.

NEPREKINJENI TLAKI IZ SMOLE IN CEMENTA
Mapeieve rešitve za neprekinjene tlake, izpostavljene na 

nemškem sejmu, so številne. Razlikujejo se po namembno-

sti. Gre za tehnično in estetsko dovršene rešitve za tlake, ki 

so mnogostransko uporabni ter obrabno in kemično odpor-

ni. Na voljo so v različnih barvnih odtenkih, da lahko zadovo-

ljijo številne projektantske zahteve.

Mapei izdelke MAPEFLOOR na osnovi smol predlaga za 

industrijske tlake v kemični, farmacevtski, živilski in strojni 

panogi za garažne hiše, avle poslovnih stavb ali razstavne 

salone.

Za talne in stenske obloge v poslovnih prostorih, na primer 

trgovinah, restavracijah, muzejih in tudi v stanovanjih, Mapei 

za dekorativne neprekinjene tlake predlaga cementne siste-

me ULTRATOP, ki so zelo odporni proti obrabi pri intenzivni 

pohodni obremenitvi.

VGRADNJA KERAMIČNIH PLOŠČIC IN KAMNA
Posebno pozornost je Mapei usmeril v predstavitev hitrih in 

lahkih sistemov za vgradnjo keramičnih ploščic, tudi ploščic 

velikega formata, na obstoječe ali ogrevane tlake.

Izpostavljena so bila lahka lepila ULTRALITE za hitro vgra-

dnjo keramičnih ploščic na obstoječe tlake. Po zaslugi 

20-odstotnega deleža recikliranega materiala imajo lepila 

manjši vpliv na okolje, so pa tudi bolj prijazna do zdravja po-

lagalcev. Poleg tega se zaradi tehnologije »LowDust« izdelek 

v fazi mešanja ne praši.

Lepila ULTRALITE so primerna tudi za vgradnjo keramič-

nih ploščic na ogrevane tlake, izdelane iz samorazlivne 

mikroarmirane mase NOVOPLAN MAXI z visoko toplotno 

prevodnostjo.

Za vgradnjo kamna je Mapei izpostavil cementno lepilo 

KERAQUICK MAXI S1, ki po standardu SIST EN 12004 sodi 

v razred C2FTS1. Lepilo je zelo zmogljivo in hitro, primerno 

pa je za vgradnjo naravnega kamna, aglomeratov in kera-

mike, tudi velikega formata. Pika na i pri vgradnji keramičnih 

ploščic sta fugirna masa ULTRACOLOR PLUS, ki jo odliku-

jeta tehnologiji BioBlock® proti plesni in DropEffect proti po-

vršinskemu vpijanju vode, ter tesnilna masa MAPESIL LM, ki 

je odporna proti madežem in se ravno tako ponaša s tehno-

logijo BioBlock®.

HIDROIZOLACIJA STAVB OD VKOPANEGA DELA 
DO STREHE
Mapei je zasnoval celovito ponudbo hidroizolacijskih siste-

mov za novogradnje ali obnovo obstoječih objektov. Za hi-

droizolacijo vkopanih objektov je Mapei na sejmu predstavil 

dva sistema: dvokomponentno prilagodljivo cementno malto 

MAPELASTIC 2KR, na prodaj na nemškem trgu, in neprepu-

stno bitumensko emulzijo brez topil PLASTIMUL, primerno 

za hidroizolacijo temeljev. Oba izdelka izpolnjujeta najstrožje 

zahteve standardov in ostalih predpisov.

Rešitve družine izdelkov MAPELASTIC so mišljene tako za 

hidroizolacijo teras in balkonov kot kopalnic, in to pri novo-

gradnji ali obnovi. Za neprepustno obdelavo streh je Mapei 

izpostavil sintetične membrane MAPEPLAN, ki med drugim 

zagotavljajo visoko mehansko trdnost in odpornost proti niz-

kim temperaturam, se preprosto vgrajujejo in varijo.

Marco Manzoni, u. d. i. a., Mapei S. p. A.
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DOMOTEX
2019

Univerzalna 
lepila z nizkimi 
izpusti za 
polaganje 
vseh vrst 
prožnih oblog

SEJMI

Letošnji Domotex, mednarodni sejem novosti in tehnologij 

s področij prožnih in lesenih talnih oblog, ki je bil januarja 

v Hannovru, je potrdil svoj sloves vodilne svetovne razstave 

preprog in talnih oblog. Na dogodku je tako kot vsako leto 

skupaj z nemškim hčerinskim podjetjem Mapei G. m. b. H. 

sodeloval tudi Mapei, da bi predstavil vse izdelke in sisteme 

s tega področja. Tema letošnjega Domotexa je bila Ustvarjaj 

in poveži – novi dizajni za povezani svet. Konceptualno iz-

hodišče temelji na predpostavki, da povezanost oziroma 

povezljivost danes vpliva na vse vidike našega vsakdana. 

Tehnologija in digitalizacija vplivata na naše navade, ustvarja-

ta nove kulturne modele in porajata nove projektne pristope. 

Povezanost tako prevzema simbolne in čustvene vidike in v 

tem talne obloge igrajo ključno vlogo, saj povezujejo prosto-

re, v katerih živimo in delamo. Navdihujejo nas, usmerjajo in 

pripravljajo teren za človeško interakcijo.

Več kot 1400 razstavljavcev iz 60 držav je v primerjavi z lan-

skim letom na bolj zasedenem razstavišču predstavljajo svo-

je izdelke. Visok je bil tudi delež obiskovalcev, ki so bili kar 

70-odstotno iz tujine. Močno so bili zastopani distributerji, 

analiza številk pa je pokazala tudi številčnejšo prisotnost ar-

hitektov, notranjih oblikovalcev in podjetnikov.

EKOLOŠKI SISTEMI MAPEI ZA VGRADNJO 
PARKETA IN PROŽNIH TALNIH OBLOG
Na obsežnem razstavnem prostoru s posebnim delom za 

praktične predstavitve so Mapeievi tehniki med drugim pred-

stavljali izdelke za vgradnjo parketa in vinilnih talnih oblog 

LVT. Nemalo je bilo novosti.

Izdelki z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin (HOS) 

so zasnovani in proizvedeni v skrbi za polagalca in konč-

nega uporabnika, saj so varni in nudijo boljše bivanjsko 

ugodje (imajo namreč certifi kate EMICODE EC1, EMICODE 

EC1R PLUS in Blauer Engel – Modri angel). Poleg tega ima-

jo okoljsko deklaracijo izdelka EPD (Environmental Product 

Declaration), ki dokazuje trajnostno rabo izdelka oziroma 

ocenjuje vpliv na okolje v času celotnega življenjskega cikla 

izdelka, ki se meri z metodo LCA (Life Cycle Assessment). 

Uporaba Mapeievih izdelkov prispeva k pridobitvi kreditnih 

točk po vsem svetu (LEED, BREEAM, WELL).

PROŽNE TALNE OBLOGE
Mapei je na sejmu predstavil novo univerzalno lepilo vse v 

enem ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION, lepilo za polaga-

nje vseh vrst prožnih talnih in stenskih oblog, ki je posebej 

primerno za vgradnjo vinilnih plošč LVT. Lepilo odlikuje hiter 

in močan začetni oprijem in dolg odprti čas, primerno pa je 

za stanovanjsko, poslovno in industrijsko rabo. Še eno ino-

vativno lepilo za talno in stensko polaganje vinilnih plošč LVT 

v vlažnih prostorih, edino na tem področju, je ULTRABOND 

ECO MS 4 LVT WALL. Letos so ga predstavili v novi, izboljša-

ni formuli, ki omogoča preprosto uporabo, predvsem pa tudi 

vgradnjo plošč SPC in togih plošč LVT. Za vgradnjo plošč 

LVT je Mapei ponudil tudi protidrsni premaz ULTRABOND 

ECO TACK 4 LVT, izboljšan z novo formulo – še hitrejši, eno-

stavnejši za nanašanje in s še močnejšim začetnim oprije-

mom. Primeren je za plošče LVT, SPC in toge samovgradne 

plošče LVT.
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Na sejmu so predstavili tudi SHOWER SYSTEM 4 LVT za 

vodotesno vgradnjo plošč LVT, SPC in togih LVT v kopalni-

ce in vlažne prostore. Tri sisteme SHOWER SYSTEM 4 LVT 

1, 2, 3 sestavljajo tri različne vrste neprepustnih izdelkov (fo-

lije, tekoče membrane in cementne malte), ki so v Mapeievi 

ponudbi že prisotni, in lepilo ULTRABOND ECO MS 4 LVT 

WALL, fugirna masa KERAPOXY 4 LVT ter protidrsni premaz 

MAPECOAT 4 LVT.

ZA VGRADNJO IN NEGO PARKETA
Za področje parketa so izpostavili nova sililatna lepila 

ULTRABOND ECO S958 1K, ULTRABOND ECO S LITE in 

ULTRABOND ECO S PLUS, ki so brez vode, topil, aminov in 

epoksidnih smol ter imajo zelo nizek izpust hlapnih organskih 

spojin (EMICODE EC1R PLUS).

Lepila, ki so primerna za vse vrste lesenih talnih oblog ka-

kršnih koli formatov na kakršne koli podlage, so skladna z 

evropskimi standardi 14293 za kategoriji soft in hard in z ISO 

za kategoriji hard in »hard-elastic«.

ULTRABOND ECO S958 1K je enokomponentno »hard-

elastic« lepilo na osnovi sililatnih polimerov v skladu s 

standardom ISO 17178, primerno za vgradnjo klasičnega 

in gotovega parketa katerihkoli drevesnih vrst in formatov 

na kakršenkoli tip podlage, vključno z ogrevanimi estrihi. 

ULTRABOND ECO S LITE je lahko enokomponentno lepilo 

na osnovi sililatnih polimerov z zelo nizko specifi čno težo in 

manjšo porabo na m2. Pri vgradnji bo polagalec rokoval s 

približno 40-odstotno lažjim pakiranjem v primerjavi s kla-

sičnimi izdelki.

O popolnoma inovativnem izdelku pa lahko govorimo, ko 

predstavljamo ULTRABOND ECO S PLUS, edino enokom-

ponentno lepilo na osnovi sililatnih polimerov, ki je brez izpu-

stov metanola in varno za zdravje polagalcev, končnih upo-

rabnikov in za okolje. Vsa Mapeieva sililatna lepila ustrezajo 

strogim nemškim predpisom in so glede izpustov metanola 

strogo pod predpisanimi omejitvami. 

Med izdelki za parket so izpostavili zaključni premaz na osnovi 

uretanskega olja ULTRACOAT OIL COLOR, ki ima zelo šibak 

vonj in je primeren za barvanje lesenih talnih oblog. ULTRACOAT 

OIL COLOR se lahko lakira z dvokomponentnimi poliuretanski-

mi laki na vodni osnovi iz linije ULTRACOAT, ki so odporni proti 

porumenitvi in parket dolgotrajno površinsko ščitijo. Primerni so 

za stanovanjsko in poslovno gradnjo, kjer je pohodna obreme-

nitev srednja ali visoka.

Poleg novosti je Mapei na Domotexu predstavljal tudi sis-

teme, ki dopolnjujejo izdelke za vgradnjo parketa in prožnih 

oblog. Gre za pripravljena veziva in malte za izdelavo estri-

hov, premaze, izravnalne mase in dodatke.

Naslednje leto bo sejem Domotex v Hannovru od 10. do 13. 

januarja. 

NOVI MATERIALI SPC IN BARVNI ZAKLJUČNI OLJNI 
PREMAZI ZA LES
Pri prožnih oblogah je bilo kar nekaj prostora 
namenjenega predstavitvi materialov SPC, ki 
se od bolj poznanih vinilnih plošč LVT ločijo po 
večji togosti in teži. Razvoj na področju prožnih 
talnih oblog je danes tako bogat, da lahko izbi-
ramo med neskončno paleto estetskih učinkov, 
od različnih tekstur parketa do žil pri naravnem 
kamnu in podob cementnih tlakov.
S temi inovativnimi materiali je celo mozaik 
našel svoje mesto – preprostost in odpornost 
sta se povezali z elegantnim končnim videzom.

Mapei je pri razvoju lepil s svojo veliko novo-
stjo, lepilom ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION, 
želel praktično prikazati nove estetske učinke 
mozaičnih oblog, zato je bil del tlaka in sten 
paviljona v mozaiku, del pa obložen z oblogami 
za kopalnice in vlažne prostore.
Pri parketu so izpostavili nove barvne zaključne 
oljne premaze, katerih barvna lestvica poudar-
ja naravno lepoto lesa.
Biti inovativen, a hkrati trajnostno naravnan. To 
pogosto vodi projektanta do izbire materiala in 

s tem zavedanjem je Mapei ponudil dve ed-
instveni lepili za parket – ULTRABOND ECO S 
PLUS in ULTRABOND ECO S LITE.
Za konec je odličen odziv obiskovalcev na 
praktične predstavitve vnovič dal jasno pov-
ratno informacijo, kako zelo pomembna je 
praktična ponazoritev pravilne rabe izdelkov.

Marco Manzoni, u. d. i. a., Mapei S. p. A.
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Industrijski tlaki za živilsko 
industrijo
NASLOV NAM POVE, DA SO INDUSTRIJSKI TLAKI PRIMERNI ZA PROSTORE, 

KI SO VSAK DAN IZPOSTAVLJENI POVEČANIM OBREMENITVAM 

V FAZI PROJEKTIRANJA 
UPOŠTEVAMO VSE OKOLIŠČINE 
IN POSEBNE ZAHTEVE
Prevozi težkih bremen, obremenitve s 

težkimi delovnimi stroji, temperaturna 

nihanja in stik z različnimi kemikalijami 

so bolj pravila kot izjeme.  V fazi pro-

jektiranja je treba posebno pozornost 

nameniti pričakovanim najvišjim obre-

menitvam, ki jim bo tlak izpostavljen 

med uporabo, in izbrati sistem, ki bo 

prenašal obremenitve brez spremem-

be osnovnih estetskih in tehničnih 

lastnosti. 

Pri oceni mehanskih obremenitev je 

treba pod drobnogled vzeti pričako-

vano oz. predvideno obremenitev, 

dinamični dejavnik, ki ga povzročajo 

obseg prometa na določenem ob-

močju, odpornost na obrabo in me-

hanske poškodbe, še posebej na 

udarce in padce težkih predmetov. V 

posebnih primerih je treba pozornost 

nameniti tudi toplotnim obremeni-

tvam, predvsem pri živilski in kovinski 

industriji, kjer so pogosti ekstremne 

temperature (tako nizke kot visoke) in 

toplotni šoki. 

Pred izbiro industrijskega tlaka je po-

membno preveriti, kakšne so predvide-

ne kemijske obremenitve in upoštevati 

njene morebitne izpostavljenosti sončni 

svetlobi, s katerimi se istočasno pojavi 

MNENJE STROKOVNJAKA
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ultravijolično sevanje. Ne smemo poza-

biti na morebitne negativne pritiske v 

tlaku zaradi kapilarnega dviga preosta-

le vlage v podlagi. 

Izbira določene sistemske rešitve moč-

no vpliva na končni videz, barvo in po-

vršinsko strukturo tlaka, na to pa vpli-

vajo tudi morebitne dodatne zahteve v 

zvezi s protidrsno zaščito, elektro pre-

vodnostjo, požarno zaščito ter seveda 

zahteve glede vzdrževanja in čiščenja 

industrijskega tlaka.

INDUSTRIJSKA TLA V ŽIVILSKI 
INDUSTRIJI 
Živilska industrija je zaradi čistoče zelo 

zahtevna. Še posebej ko gre za pro-

izvodnjo hrane. 

Kadar koli sodelujemo z naročniki in 

arhitekti pri projektih, kjer načrtujejo 

objekte za proizvodnjo hrane, moramo 

sistematično pripraviti rešitve v skladu s 

konkretnimi zahtevami objekta. 

Da bi zadostili vsem zahtevam pro-

jekta, je ključnega pomena razume-

vanje proizvodnega procesa naroč-

nika.  Ne moremo govoriti o splošni 

rešitvi, pregledati moramo podrob-

nosti in defi nirati detajle, da bi dosegli 

ustrezne, dolgotrajne in kakovostne 

rezultate. Proizvodnja hrane lahko po-

teka v mokrih ali suhih prostorih. Zelo 

pomembno je, da je na voljo čim več 

informacij o vrsti proizvodnje in načinu 

delovanja, da lahko predlagamo tlak, ki 

ustreza posameznim postopkom glede 

na intenzivnost proizvodnje in zahteve 

protidrsnosti. 

Zelo pomemben dejavnik je tudi tem-

peratura. Vedeti moramo, kako visoka 

temperatura je v neposrednem stiku s 

tlemi.

Prav tako je bistvenega pomena ali se 

proizvajajo mlečni ali mesni izdelki. Pri 

mesni predelavi imamo več različnih 

sistemov, pomembno je tudi, ali se pre-

deluje sveže meso, se pakirajo končni 

proizvodi ali se meso le skladišči.

Večina proizvodnih obratov ima tudi 

hladilne oz. zamrzovalne komore. 

Nekateri od njih imajo tudi posebne ko-

more, kjer so temperaturne spremem-

be zelo visoke – od izjemno visokih do 

izjemno nizkih temperatur in obratno. 

Take informacije so ključnega pomena, 

da lahko predlagamo najprimernejši 

sistem za kakovosten tlak.

KAJ JE HACCP?
Analiza tveganja kritičnih nadzornih 

točk (Hazard Analysis Critical Control 

Point – HACCP) je sistem, ki omogo-

ča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in 

nadzor nad morebitno prisotnimi ško-

dljivimi dejavniki v živilih ali stanjih, ki 

lahko ogrožajo zdravje človeka. Sistem 

HACCP ugotavlja, vrednoti in nadzira 

tveganja, ki so pomembna za varnost 

končnega živilskega proizvoda, da je 

higiensko ustrezen in neoporečen. Je 

svetovno znan, sistematičen in zaščitni 

sistem pri nadzoru nad biološkim, ke-

mičnim in fi zičnim tveganjem. Določila 

HACCP so obvezna za vse pridelovalce 

krme za živino, poljedelce, živinorejce, 

podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalno 

živilsko industrijo ter skladiščenjem in 

transportom živil ter seveda gostince 

in trgovce z živili. Uporablja se na vseh 

stopnjah proizvodnje živil in postopkov 

priprave, vključno s pakiranjem in distri-

bucijo. Vse pogosteje se uporablja tudi 

za neživilske panoge, kot na primer za 

kozmetično industrijo.

HACCP V SLOVENIJI
Slovenska zakonodaja za varnost ži-

vil je usklajena z veljavnimi predpisi 

v Evropski uniji. Zakon o zdravstveni 

ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili, v celoti povzema 

evropsko Direktivo Sveta 93/43/EEC. 

Poleg zakona pa v slovenski zakono-

daji obstaja več pravilnikov, ki podrob-

neje urejajo področje varnosti živil. 

Slovenski strokovnjaki, ki so se ukvar-

jali z implementacijo sistema HACCP 

v slovenski pravni red, opozarjajo, da 

je treba vso hrano v obratih za pripra-

vo hrane termično obdelati s tempe-

raturami, višjimi od 60 stopinj Celzija. 

Poudarjajo, da osebna higiena ni več 

glavnega pomena, varnost živil bazira 

predvsem na kemotermični obdelavi 

osnovnih surovin.

KAKO IZBRATI USTREZNI 
INDUSTRIJSKI TLAK V 
PREHRAMBENI INDUSTRIJI? 
Pri izbiri optimalnega sistema za izved-

bo tlaka je treba upoštevati različne 

dejavnike in jih prilagoditi vsakemu pro-

storu posebej. 

NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI 
PRI IZBIRI PRAVEGA SISTEMA
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri 

izboru sistema, so:

- Namembnost prostora: na podlagi 

namenske rabe prostora potrebuje-

mo podatke o predvidenih obremeni-

tvah, ki jim bo tlak izpostavljen. Glede 

na to, da je živilska industrija zelo ši-

rok pojem in da so v njej velike razli-

ke v procesih, je treba imeti vse po-

trebne informacije že pri načrtovanju 

tlaka.

- Lokacija tlaka: v smislu izvedbe na zu-

nanjih ali notranjih (zajetih) površinah. 

- Stanje podlage: ločimo novo in staro 

obstoječo podlago.  Pomembno vlo-

go pri tem imajo tehnične lastnosti 

(trdnost, ravnost, suhost in struktura 

površine), ki morajo biti primerne za 

nadgradnjo. 

- Izgled tlaka: pri končnem izgledu tla-

ka lahko investitor izbira med odtenki 

barv po npr. RAL-barvni lestvici in ima 

zahteve v zvezi s posebnimi učinki. V 

živilski industriji je pomembno, da ima 

tlak svojo funkcionalnost. Estetski vi-

dez je na drugem mestu. 

- Cena: posamezne rešitve se med se-

boj razlikujejo v ceni. Ta je odvisna od 

tega, ali predlagana rešitev izpolnjuje 

le najosnovnejše zahteve, ali dobi in-

vestitor »nekaj več« tako v funkcional-

nem smislu kot estetskem. 

Prava izbira ustreznega sistema je 

skoraj nemogoča brez popolne ko-

munikacije med arhitektom, investi-

torjem, izvajalcem in dobaviteljem iz-

delkov. Tehnična služba Mapei ponuja 

brezplačno svetovanje v vseh fazah: od 

priprave projekta, ogleda stanja podla-

ge na objektu, izdelave vzorca in sode-

lovanje skozi celoten postopek del. 

Gregor Kokalj, i. g., Mapei, d. o. o.
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Kemijska sestava epoksidnih smol je 

lahko paropropustna ali paronepropu-

stna. Paronepropustni sistemi se upo-

rabljajo na tlakih z izvedeno hidroizo-

lacijo. Paropropustni sistemi (na vodni 

osnovi) se uporabljajo, ko so roki izved-

be kratki in imamo povišano stopnjo 

vlažnosti v podlagi. 

Mapefloor seriji 30 in 50 omogočata več-

slojni protidrsni sistem in samorazlivne 

industrijske tlake z visoko kemijsko odpor-

nostjo za lahek, srednje težek in težek pro-

met. Večslojni sistemi se razlikujejo po de-

belinah nanosov: 0,8–1,2 mm za Mapefloor 

sistem 31/51 (do 3 mm) in 3–3,5 mm za 

Mapefloor sistem 32/52 (do 5 mm). Prav 

tako je mogoče izvesti samorazlivne epo-

ksidne tlake Mapefloor sistem 33/53. 

V živilski proizvodnji je mogoče upora-

biti vse te možne sisteme, vendar pa ne 

morejo biti vgrajeni v proizvodnem pro-

cesu, kjer je tlak v stiku z močnimi kisli-

nami ali v teh prostorih prihaja do velikih 

temperaturnih razlik (temperatura zraka 

v prostoru ne sme biti nižja od –20 °C 

ali višja od 50 °C za Mapefloor 31 in 33 

ter 60 °C za Mapefloor 32).

Mapefloor sistem 31/51 se lahko upo-

rablja v skladiščih s hrano. 

Mapefloor sistem 32/52 je primeren 

za suho in mokro vrsto proizvodnje. 

Glede na zahtevnost proizvodnje je tre-

ba predvideti ustrezno debelino. Zaradi 

zahtevane protidrsnosti je v mokrih pro-

storih treba predvideti večslojni sistem.

Mapefloor sistem 33/53 je zaradi svoje 

gladke in zaprte strukture primeren za 

proizvodne procese v suhih prostorih.

Prednosti teh sistemov so, da se pri 

izvedbi klasičnih in protidrsnih tlakov 

lahko uporabi le en izdelek, s katerim 

se izvedejo nosilni sloji, MAPEFLOOR 

I 300 SL ali MAPEFLOOR I 500 W. 

Osnovni izdelek je v nevtralni barvi in se 

lahko pigmentira s pasto MAPECOLOR 

PASTE. Ta daje možnost kombiniranja 

barv in obenem preprečuje ostanek 

osnovnega izdelka, ki se pogosto po-

javi pri predhodno pigmentiranih iz-

delkih. Zelo pomembno je dejstvo, da 

MAPEFLOOR I 300 SL in MAPEFLOOR 

I 500 W ne vsebujeta nonilfenola, ke-

mične spojine, ki škodi zdravju izvajal-

cev in uporabnika. 

CEMENTNO-POLIURETANSKI 
SISTEMI
Cementni poliuretanski sistemi (CPU) 

se uporabljajo v primerih živilske in-

dustrije, kjer pričakujemo velike tem-

peraturne razlike (temperaturni šoki), 

izjemno agresivne kisline, ki so v nepo-

srednem stiku s tlakom, kjer je predmet 

proizvodnje npr. meso, ribe, mleko. 

Meso, ribe in mlečni izdelki vsebujejo 

agresivne snovi, ki negativno vpliva-

jo na izgled in kakovost epoksidnega 

tlaka. V primeru neposrednega stika 

omenjenih surovin moramo nujno upo-

rabiti sistem CPU.

Pri Mapeiu imamo več vrst cemento- 

poliuretanskih sistemov. 

Mapefloor CPU/MF je prava rešitev za 

objekte s srednjo intenzivnostjo prome-

ta in za področja živilske proizvodnje, v 

kateri se pričakuje suhe ali vlažne pogo-

je. S tem sistemom lahko izvedemo tlak 

v debelini od 3 do 6 mm. Idealen je za 

proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov. 

Mapefloor CPU/HD in CPU/RT so tro-

komponentni sistemi, ki se lahko izve-

dejo v debelini od 6 do 9 mm. Prednosti 

Mapei sistemi in rešitve 
za tla v živilski industriji 
SISTEMI NA OSNOVI EPOKSIDNIH SMOL

  1  Beton

  2  Temeljni premaz
 Mapecoat I 600 W

  3  Epoksidna malta 
 Mapefloor I 900 + Quarzo 1,9

  4  Epoksi smola + pasta v barvi
 Mapefloor I 500 W + Mapecolor 

Paste (3 sloji) 

 5  Polietilenska penasta vrvica + tesnilni kit
 Mapefoam + Mapeflex PU45

1

3

2

5 4

SHEMA 1: Zaključni gladki, epoksidni in 

maltni tlak (Mapefloor sistem 33/53), pri-

meren za različne industrijske tlake, kjer sta 

zahtevani kemijska odpornost in odpornost 

na visoke obremenitve.

PREDSTAVLJAMO SISTEME
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teh sistemov sta izjemna kemijska od-

pornost in odpornost na temperaturne 

razlike. Glede na kemijsko sestavo se 

lahko izvedejo tlaki, ki so odporni na 

temperaturo 120 °C v suhih in na tem-

peraturo do 100 °C v vlažnih prostorih.

Mapefloor CPU in CPU RT sistem HD 

se pogosto uporablja v predelavi mesa 

in rib. 

ZIDNI SISTEMI
Pri projektiranju in izvedbi sistema 

za prehrambno industrijo je zelo po-

membno izbrati pravi sistem tudi za 

stenske obloge.  Na trgu so na vo-

ljo različne montažne stenske oblo-

ge, ki ustrezajo tehničnim zahtevam 

posamezne proizvodnje.  Najdemo 

tudi različne premaze za stene, ki iz-

polnjujejo standarde za proizvodnjo 

hrane. V paleti Mapeievih sistemov 

in rešitev obstaja poseben premaz 

MAPECOAT  ACT  021, ki je v skladu 

s standardi HACCP in zaradi napre-

dne tehnologije primeren za prostore, 

kjer se skladišči, proizvaja ali uživa 

hrana. MAPECOAT ACT 021 je akrilni 

sistem, ki se uporablja na cementnem, 

apno-cementnem ometu in mavčnih 

ploščah. Izjemno je odporen na pro-

cese čiščenja in vzdrževanja. Je eno-

staven za vzdrževanje in je v skladu s 

standardom UNI 11021, ki izpolnjuje 

najbolj stroga testiranja, kjer je bil v ne-

posrednem stiku s hrano in pijačo. Ta 

sistem je poleg vseh naštetih lastnosti 

tudi odporen proti plesni in zagotavlja 

privlačen izgled na obdelani površini. 

Mapei vam nudi pomoč pri izbiri in iz-

vedbi industrijskih tlakov v živilski indu-

striji. Od priprave idejnega projekta pa 

vse do izvedbe na objektu. 

  1  Beton

  2   Temeljni premaz + posip 
kremenčevega peska 
Primer SN + Quarzo 0,5

  3   Epoksi smola + pasta v barvi + posip 
kremenčevega peska 
Mapefloor I 300 SL + Mapecolor  
Paste + Quarzo 0,5

  4   Epoksi smola + pasta v barvi 
Mapefloor I 300 SL + Mapecolor  
Paste

1

3

2

4

  1  Beton

  2  Temeljni premaz + posip 
kremenčevega peska

 Primer SN + Quarzo 0,5

  3  Epoksi smola + pasta v barvi + posip 
kremenčevega peska

 Mapefloor I 300 SL + Mapecolor 
Paste + Quarzo 0,5

  4  Epoksi smola + pasta v barvi
 Mapefloor I 300 SL + Mapecolor 

Paste 

SHEMA 2: Nedrseči večplastni epoksidni 

tlak (Mapefloor sistem 32) za mokre  

prostore (npr. kuhinja).

1

3

2

4

SHEMA 3: Nedrseči večplastni epoksidni 

tlak (Mapefloor sistem 32) za suhe in mokre 

prostore (npr. polnilnica pijač).
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Več na www.mapeifood.com

PREDSTAVLJAMO IZDELKE

IZDELKI MAPEI ZA 
PROSTORE V ŽIVILSKI 

DEJAVNOSTI 

Za vse tiste, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z gostinstvom, je Mapei zasnoval serijo sistemov 
in rešitev za izvedbo tlakov in zidnih površin, ki zagotavljajo potrebno odpornost in obstojnost ter so 
skladni s sanitarno-higienskimi predpisi. 
FOOD: Sistemi Mapei za prostore v živilski dejavnosti.
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Panoga 
v razcvetu
ZAHTEVE PO TEHNOLOŠKO 

NAPREDNIH TER EKOLOŠKO 

NEOPOREČNIH IZDELKIH

Medtem ko se mnoge industrijske panoge še mu-

čijo za izhod iz krize, italijanska živilska dejavnost 

še naprej raste.

Živilska industrija v Italiji dosega okoli 140 milijard 

evrov prometa. Izvoz italijanske živilske industrije 

beleži 6-odstotno rast in znaša skupaj že prek 41 

milijard evrov, od tega je več kot 32 milijard ustvar-

jenih s končnimi izdelki.

Po podatkih, ki sta jih lani novembra predsta-

vila Observatorij B2C iz NetComma in 

milanska politehnika, je bilo leto 2018 v 

Italiji rekordno tudi na področju digital 

food. Prvič je bil presežen psihološki 

prag milijarde evrov, saj je bil pro-

met 1,1 milijarde, kar je v primerjavi 

z 849 milijoni leta 2017 34-odsto-

tna rast. Gre za kakovostno rast, ki 

združuje tako kmetijsko-živilsko e-

poslovanje kot dostavo hrane.

Leto 2019 bo tako za prihodnost pre-

hrane prelomno, kar napovedujejo že zdaj-

šnji trendi. Govorimo na primer o pazljivi uporabi 

sladkorjev, debelosti in sladkorni bolezni. Ne gre 

pozabiti, da so nekatere države, na primer ZDA 

in Francija, že uvedle davke na vsebnost 

sladkorja (sugar tax), in da so zahteve 

čedalje bolj osveščenih uporabnikov 

tiste, ki narekujejo vse bolj podro-

ben opis na deklaracijskih etiketah. 

Takega mnenja je tudi National 

Geographic, ki vsako leto pripravi 

seznam Global Trends to Watch, ta 

pa združuje mnenja najvplivnejših 

glasov mednarodnega novinarstva.

Mapei, poznan po izredno široki paleti ra-

znovrstnih izdelkov in svojih izkušnjah, ki so 

dozorevale ob delu s strokovnjaki iz te panoge, je 

zasnoval in izdelal sisteme in rešitve za živilske prostore 

z boljšimi higienskimi lastnostmi in večjo zmogljivostjo.

To so tehnološko napredni in ekološko neoporeč-

ni izdelki, kot na primer sistem izdelkov na osnovi 

poliuretana in cementa za tlake v mlečni in vinski 

industriji, ki so kemično zelo odporni, ali pa tisti na 

osnovi poliuretana in cementa za protidrsno zaščito 

industrijskih tlakov. Tudi na tem področju uporabni-

ki izberejo izdelke Mapei zaradi tehnološke dovrše-

nosti, ki je v panogi, ki je neposredno povezana z 

varnostjo in zdravjem ljudi, še posebej pomembna. 

Živilska industrija v 

Italiji dosega okoli 

140 milijard 

evrov prometa

in raste.

Izvoz se veča za več 

kot 6 % in znaša sku-

paj že prek 41 mili-

jard EUR, od tega 

skoraj 80 % pred-

stavlja izvoz končnih 

izdelkov.
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Tovarna piškotov Di Leo 
v Materi
SANACIJA BETONA, NOV TLAK IN ZAKLJUČNI PREMAZ ZA VRHUNSKI IZGLED 

INDUSTRIJSKEGA OBRATA

Zgodba Proizvodnje pekovskih izdelkov 

Di Leo se je začela pred več kot 150 

leti, natančneje leta 1860, ko je v kraju 

Altamura začela delovati Krušna peč 

Di Leo, kjer so pekli kruh, ki so ga za-

mesile gospodinje iz vasi. V 50. in 60. 

letih prejšnjega stoletja je začela delovati 

tudi proizvodnja peke piškotov in v 90. 

letih so obrat preselili v industrijsko cono 

Matera ter proizvodnjo posodobili s ka-

kovostno strojno opremo. Vse od takrat 

proizvodni obrat v Materi proizvaja in trži 

široko paleto peciva. Podjetje Di Leo je 

prejelo tudi certifikata ISO 22000 in IFS 

14001 in je bilo poleg tega eno prvih itali-

janskih sredozemskih družb, ki je prejela 

prestižni angleški certifikat kakovosti za 

živilsko področje BRC Global Standard 

Food, in sicer v kategoriji A, kar pomeni 

najvišje možno priznanje.

POMEMBNO JE BITI 
ODGOVOREN
Di Leo je bil vedno dejavno vpet v razvoj 

lokalnega okolja. Od 2014, ko je Matera 

kandidirala za prestolnico kulture 2019, 

podjetje podpira Odbor Matera 2019. 

Od leta 2016 podjetje Di Leo za proi-

zvodnjo svojih piškotov ne uporablja 

več palminega olja, saj je nenadzoro-

vano izčrpavanje gozda in sekanje dre-

ves, zato da bi posadili plantaže oljnih 

palm, namreč opustošilo tudi Sumatro 

in ogrozilo naravni habitat orangutanov. 

Poleg tega je podjetje Di Leo s pristo-

pom k Fundaciji Sodalitas, tj. k prvi 

ustanovi v Italiji za promocijo trajnosti 

gospodarskih družb, želelo podkrepiti 

svojo družbeno odgovorno zavzetost. 

TRAJNOST IN ODPORNOST 
ZA TLAKE IN ZAKLJUČNE 
PREMAZE
Lastnik podjetja Di Leo, v katerem na 

približno 18 000 m2 površine dela prek 

40 ljudi, je želel prenoviti svoj proizvodni 

obrat. Tako se je začel projekt sanaci-

je betona, zaključne obdelave zunanjih 

površin in popolne obnove industrijske-

ga tlaka v proizvodni hali.

Sanacijo betona so začeli z odstranje-

vanjem neustrezne zaščitne plasti, da 

bi lahko sanirali korodirano armaturo. 

Najprej so očistili rjo, nato so armatur-

no železo zaščitili z enokomponentno 

cementno malto MAPEFER 1K, ki pre-

prečuje nastanek korozije.

Zatem so vnovič nanesli zaščitno plast 

in površino izravnali. Uporabili so ce-

mentno mikroarmirano tiksotropno mal-

to PLANITOP RASA & RIPARA ra zre - 

da R2 s pospešenim vezanjem in 

nadzorovanim krčenjem, ki je name-

njena obnovi in izravnavanju betona. 

Na nekaterih mestih so raje izbrali 

konstrukcijsko cementno tiksotropno 

malto razreda R4 PLANITOP RASA & 

RIPARA R4.

Na posušeni podlagi so še skrbno iz-

delali dilatacije ob uporabi namenskih 

izdelkov:

 - PRIMER AS, enokomponentni tran-

sparentni premaz za vpojne površine, 

idealen za primere, ko so stiki po za-

tesnitvi dlje časa v stiku s tekočinami 

ali izpostavljeni močnim mehanskim 

obremenitvam (danes ga zamenjuje 

enakovreden PRIMER A);

 - polietilenska vrvica z zaprto celično 

strukturo MAPEFOAM za pravilno 

dimenzioniranje in globinsko urav-

navanje reg, na katero so nanesli 

poliuretansko lepilo in tesnilno maso 

MAPEFLEX PU45 (danes ga zame-

njuje MAPEFLEX PU 45 FT);

 - poliuretanska tesnilna masa z niz-

kim elastičnim modulom MAPEFLEX 

PU40, ki se lahko barva in prenese 

gibanja do 25 %.

Za notranji industrijski tlak v proizvo-

dni hali so izbrali večslojno epoksidno 

preplastitev brez topil MAPEFLOOR 

SISTEM 32, ki se lahko nanaša v debe-

lini od 3 do 3,5 mm. Ta izdelek je zadostil 

zahtevam naročnika, ki je želel dolgotraj-

no obstojen tlak. To, da je zelo odporen 

proti obrabi in abraziji, je pomembno za-

radi pogoste hoje in pranja, moral je biti 

odporen proti zdrsu in preprost za čišče-

nje. V procesu izvedbe je bila prav tako 

zelo pomembna hitra vgradnja. 

 1
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Začeli so z mehansko pripravo podla-

ge – peskanjem. Nato so z epoksidnim 

lepilom EPORIP odpravili nepravilno-

sti v podlagi, kot so na primer luknje, 

vdolbine in razpoke, ter nadaljevali z 

vgradnjo preplastitve MAPEFLOOR 

SISTEM 32. Sistem najprej predvi-

deva nanos premaza PRIMER SN, ki 

so ga enakomerno nanesli po celo-

tni površini in na svežega posuli kre-

menčev pesek QUARZO 0,5. Ko se je 

premaz PRIMER SN strdil, so odvečni 

pesek odstranili z industrijskim sesal-

cem. Nato so kot vmesni sloj upora-

bili dvokomponentni epoksidni pripra-

vek nevtralne barve MAPEFLOOR I 

300 SL, ki so ga obarvali z dodatkom 

MAPECOLOR PASTE in z gladilko ena-

komerno nanesli po celotni površini. Na 

še svež izdelek so posuli kremenčev 

pesek QUARZO 0,5 in po končanem 

sušenju odvečni pesek odstranili. V 

zaključni barvni sloj epoksidnega pri-

pravka MAPEFLOOR I 300 SL so do-

dali kremenčev pesek QUARZO 0,25 in 

ga nanašali z valjčkom s srednje dolgo 

dlako, dokler površina ni bila enako-

merna in brez napak.

TEHNIČNI PODATKI
Biscottificio Di Leo, Matera

Čas izgradnje: 1990

Čas izvedbe del: 2012–2016

Mapeievo posredovanje: dobava 

izdelkov za sanacijo betona, izvedbo 

epoksidnih tlakov in zaključno obdelavo 

zunanjih površin

Projektant: inž. Nicola Lomurno

Naročnik: Pietro Di Leo S. p. A. 

Vodja gradbišča: ing. Nicola Lomurno

Glavni izvajalec del: Edil Tecno Group 

(Altamura)

Mapeiev distributer: Edil Loperfi do

Mapeievi koordinatorji: Daniele 

D’Ippolito, Franco Dragone, Achille 

Carcagnì, Michele Cannarile (Mapei S. p. A.)

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, Planitop 

Rasa & Ripara, Planitop Rasa & Ripara R4 

Tesnjenje reg: Mapefl ex PU40, Mapefl ex 

PU45, Mapefoam, Primer AS

Epoksidni tlak: Eporip, Mapefl oor System 

32 (Primer SN, Quarzo 0,5, Quarzo 0,25, 

Mapefl oor I 300 SL, Mapecolor Paste)

Zaščita in dekoracija: Elastocolor Pittura, 

Quarzolite Base Coat

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SLIKA 1: Pročelja so zaščitili in dekorativno 

prebarvali z barvama QUARZOLITE BASE 

COAT in ELASTOCOLOR PITTURA.

SLIKA 2: Na notranjih tlakih so skrbno 

izvedli stike, za kar so uporabili PRIMER AS, 

MAPEFOAM in tesnilni masi MAPEFLEX PU40 

in MAPEFLEX PU45.

SLIKA 3: Z epoksidnim lepilom EPORIP so 

zapolnili nepravilnosti v podlagi kot na primer 

luknje, vdolbine in razpoke.

SLIKA 4: Nanos dvokomponentnega epoksi-

dnega pripravka MAPEFLOOR I 300 SL.

SLIKA 5: Tlaki po zaključku gradbenih del.

SLIKA 6: Giorgio Squinzi na obisku v proizvo-

dnji Di Leo.

2

3

4

5

6

IZPOSTAVLJAMO

ELASTOCOLOR BARVA

Enokomponentna barva na osnovi akril-
nih smol v vodni disperziji, primerna za 
zaščito in zaključno obdelavo razpokanih 
fasadnih površin in betonskih konstruk-
cij, ki so izpostavljene deformacijam. 
Betonske konstrukcije z majhnimi defor-
macijami zaradi prevelike obremenitve 
ščiti pred karbonatizacijo. Primerna je za 
zaščito in dekoracijo lasasto razpokanih 
ometov, tudi če so že barvani, saj po 
celotni površini tvori elastični sloj.
ELASTOCOLOR PITTURA je izredno 
odporna proti staranju, zmrzali in solem 
za odmrzovanje in zaradi fotokemijske 
vezave premazanim površinam zagota-
vlja dobro odpornost proti umazaniji.
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Skupina Comapa je v andaluzijskem 

mestu Otura zgradila veliko skladišče 

za zorenje pršuta. Podjetje, ki je pre-

vzelo izgradnjo, je iskalo rešitve za tlak, 

ki bi bil primeren za živilsko industrijo – 

brez fug, z maloštevilnimi stiki, preprost 

za čiščenje in higiensko povsem varen, 

poleg tega pa tudi kemično in mehan-

sko zelo odporen.

Mapeieva tehnična služba jim je sve-

tovala uporabo trikomponentnega iz-

delka na osnovi poliuretana-cementa 

MAPEFLOOR CPU/MF, ki se uporablja 

kot večslojna protidrsna preplastitev 

za industrijske tlake, debeline od 3 do 

6  mm. Najprej so celotno talno povr-

šino obrusili ter tako zagotovili nepo-

grešljiv mehanski oprijem z betonsko 

podlago, nato pa so nanesli temeljni 

premaz PRIMER SN. S premazom ob-

delano površino so zatem za optimalni 

oprijem z naslednjim slojem do zasiče-

nosti potresli s kremenčevim peskom 

zrnatosti 0,3–0,9.

Sledil je nanos MAPEFLOOR CPU/MF, 

obarvan v rdeče z izdelkom MAPE-

COLOR CPU in sveže na sveže so po-

vršino potresli še s kremenčevim pe-

skom QUARZO 0,5.

Za končni sloj so nanesli trikomponen-

tni izdelek na osnovi poliuretana-ce-

menta MAPEFLOOR CPU/TC, v rdeče 

obarvan s pasto MAPECOLOR PASTE. 

Za tesnjenje stikov so uporabili dvo-

komponentno tekočo epoksidno po-

liuretansko tesnilno maso MAPEFLEX 

PU20.

TEHNIČNI PODATKI
Pršutarna Comapa, 
Otura, Granada (Španija)

Čas izgradnje: 2017

Čas izvedbe del: 2018

Mapeievo posredova-
nje: dobava izdelkov za 

pripravo podlag in talno 

preplastitev

Naročnik: Comapa

Projektant: Incudi 

Engineering of Granada

Vgradnja: Aplinsa

Mapeievi koordinator-
ji: Raul Burguete, Pedro 

Madera, Javier Fortuny 

(Mapei Spain) 

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Primer 

SN, Quarzo 0,5

Izdelki za izvedbo tlaka 

na osnovi reakcijskih 

smol: Mapecolor Paste, 

Mapeflex PU20, Mapefloor 

CPU/MF, Mapefloor CPU/TC

Podrobnejše informacije o 

izdelkih najdete na spletnih 

straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

PRŠUTARNA 
COMAPA
Otura, Španija
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TEHNIČNI PODATKI
Siste Sang, Oslo (Norveška)

Čas izgradnje: 2016–2017

Čas izvedbe del: 2017

Mapeievo posredova-
nje: dobava izdelkov za 

pripravo podlag ter talno in 

stensko preplastitev

Naročnik: Siste Sang AS

Glavni izvajalec del: 
Kreativt Bygg

Vgradnja: Norsk Epoxy AS

Mapeieva koordina-
torja: Eirik Nilseng, Tore 

Karlsen (Mapei AS)

IZDELKI MAPEI
Izdelki za izvedbo tlaka na 

osnovi reakcijskih smol: 

Mapefloor Finish 415, 

Mapefloor Finish 58 W, 

Mapefloor PU 460 N*,  

Mapefloor PU SL S*, 

Mapefloor CPU/HD

*Izdelke na norveškem trgu 

proizvaja in trži Mapei AS.

Podrobnejše informacije o 

izdelkih najdete na spletnih 

straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SISTE SANG 
MICROBREWERY
Oslo, Norveška 

V Oslu nedavno odprt Siste Sang 

Microbrewery je kombinacija mini pi-

vovarne, prodajalne in pivnice. Na 

tlak mini pivovarne (površina približno 

1000 m2) so nanesli 3-milimetrsko plast 

izdelka MAPEFLOOR PU SL S. Ta sis-

tem, ki se prodaja na Norveškem, za-

gotavlja odpornost proti obrabi, oljem 

in mastem in tudi proti čiščenju z agre-

sivnimi detergenti.

Za zaključno zaščito so uporabili dvo-

komponentni poliuretanski aromatični 

barvni zaključni premaz MAPEFLOOR 

FINISH 415, ki je elastičen in odporen 

proti obrabi. Izbrali so temen odtenek. 

Obloga do višine 1 metra prekriva tudi 

stene prostora, kar zagotavlja neprepu-

stnost ter omogoča preprosto in učin-

kovito čiščenje.

V predelu, kjer se perejo pivski sodi, so 

za oblogo izbrali MAPEFLOOR CPU/

HD v oker barvi.

Ta izdelek je primeren za izvedbo za-

ščitnih prevlek za industrijske tlake, kjer 

sta predvidena močna obremenitev in 

škodljivo delovanje kemičnih učinko-

vin. Odporen je proti toplotnim šokom 

do temperature 120 °C, mehansko in 

abrazijsko zelo trden, odporen proti 

zdrsu, njegova debelina pa se giblje od 

6 do 9 mm.

Tlake v pivnici in prodajnem prostoru 

so obdelali s prevleko MAPEFLOOR 

PU 460 N (na prodaj na norveškem 

trgu), ki omogoča izvedbo samorazliv-

nih prožnih tlakov iz reakcijske smole. 

V 48 urah od nanosa so kot zaključno 

obdelavo nanesli še dva sloja dvokom-

ponentnega UV-odpornega zaščitnega 

premaza MAPEFLOOR FINISH 58 W.
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V stari tovarni v kraju Vértesszőlős na 

severu države je podjetje Foodbox LLC 

zgradilo industrijsko kuhinjo. Za izvedbo 

tlakov so uporabili sistem MAPEFLOOR 

CPU.

Nov tlak je moral zagotavljati visoke hi-

gienske standarde, visoko odpornost 

proti toploti, težkim obremenitvam in 

vsakodnevnemu čiščenju z  detergenti. 

Najprej je bilo treba izravnati stene 

do 35/40 mm. Uporabili so izravnal-

no maso PLANITOP FAST 330, nato 

so površino obdelali še z dvokom-

ponentnim epoksidnim premazom 

PRIMER SN, ki so ga zmešali z izdel-

kom ADDITIX PE. V bližini pomivalnih 

korit in kuhinjskih plošč je bilo tlak teže 

pripraviti: umazanija, toplota, nevarnost 

zdrsa. Tu so nanesli trikomponentno 

malto na osnovi poliuretana-cementa 

MAPEFLOOR CPU/RT, ki je kemično 

in mehansko zelo odporna in omogoča 

izvedbo industrijskih tlakov v debelini 

od 6 do 9 mm, ki so v skladu s predpisi 

za živilsko industrijo.

Za ostalo površino ni bilo posebnih 

zahtev po protidrsni zaščiti in odpor-

nosti proti toploti, zato so po predlogu 

Mapeievih strokovnjakov tu nanesli sa-

morazlivni izdelek na osnovi poliuretana 

– cementa MAPEFLOOR CPU/MF, ki je 

kemično zelo odporen, primeren pa za 

debeline nanosa od 3 do 6 mm. Za ste-

ne so uporabili oblogo MAPEFLOOR 

CPU/TC, stike med stenami in tlemi pa 

zatesnili s tesnilno maso MAPEFLEX 

PU 45 FT.

INDUSTRIJSKA 
KUHINJA 
Vértesszőlős, 
Madžarska

TEHNIČNI PODATKI
Industrijska kuhinja, 
Vértesszőlős (Madžarska)

Čas izgradnje: 2017

Čas izvedbe del: 2017

Mapeievo posredova-
nje: dobava izdelkov za 

pripravo podlag in talno 

preplastitev

Naročnik: Foodbox LLC

Vodja gradbišča: Zoltn 

Mizak

Glavni izvajalec del: 
Mizi-Vil LLC

Vgradnja talne prepla-
stitve: Floor-Tech LLC

Mapeiev distributer: 
Avers LLC

Mapeiev koordinator: 
Nárcisz Nagy (Mapei Kft.)

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Planitop 

Fast 330, Primer SN 

Izdelki za izvedbo tlaka na 

osnovi reakcijskih smol: 

Additix PE, Mapeflex PU 

45 FT, Mapefloor CPU/

MF, Mapefloor CPU/RT, 

Mapefloor CPU/TC

Podrobnejše informacije o 

izdelkih najdete na spletnih 

straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.
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REFERENCE

Kerafl ex Maxi S1 za zunanje 
kamnite površine
V SKLOPU ZUNANJE UREDITVE JE BIL ZA LEPLJENJE KAMNA SIVEC UPORABLJEN 

KERAFLEX MAXI S1

V SODELOVANJU Z IZVAJALCEM 
IZBRALI NABOLJŠO REŠITEV
Iz podjetja DMG, d. o. o., iz Izole smo 

glede izvedbe zunanje ureditve objekta 

poleti 2017 dobili vprašanje: »Katero le-

pilo naj uporabimo za lepljenje svetlega 

marmorja brački sivac (Adria grigio)?« 

V našem laboratoriju brački sivac ni 

bil preizkušen, ker pa je žila kamnine 

v Makedoniji in Grčiji, je bil preizkušan 

njegov bratranec iz Grčije bianco thas-

sos. Ta spada v skupino A – med ka-

mnine, ki so stabilne v stiku z vodo, in 

zato primerne za lepljenje z normalno 

vezočimi cementnimi lepili. Predvidena 

je bila vgradnja kamna v debelini, ve-

čji od 25 mm, od skoraj bele pa vse 

do svetlo sive oz. sivo-bež barve, 

zato je bilo za lepljenje izbrano lepilo 

KERAFLEX MAXI S1 bele barve.

PRIPRAVA PODLAGE IN 
VGRADNJA KAMNA
Osnova za trajno in kakovostno izved-

bo je ustrezna podlaga. Izvajalci so 

tako za pločnike okoli hiše kot tudi za 

terase (delno pokrite) izdelali armirano-

betonske talne plošče z naklonskimi 

estrihi z vsemi potrebnimi napeljavami, 

kanaletami, pokrovi in jaški. Potrebna 

je bila vgradnja posebnih pocinkanih 

pokrovov večje nosilnosti z zaključno 

kamnito površino.

Na zunanjem robu je bil vgrajen masivni 

robnik iz sivca dimenzij 8 x 20 cm. Vsi 

pločniki in terase so bili obloženi s ka-

mnom velikosti 30 x 30 in 30 x 60 cm 

na belo, debeloslojno cementno lepilo 

KERAFLEX MAXI S1. Tlak je bil izve-

den v naklonu s predvideno toleran-

co 5–10  mm, zato je bila izbira lepila 

KERAFLEX MAXI S1 idealna, saj dovo-

ljuje nanose do 15 mm. Površina kamna 

je zaradi varnosti protidrsna, obdelana s 

strojnim štokanjem. Način polaganja je 

bil slikovit in se je izvedel po načrtu pro-

jektanta krajinskega arhitekta. 

FUGIRANJE IN OBDELAVA 
DILATACIJ
Vse površine so hrapave, zato so bile 

zafugirane z normalno vezočo cemen-

tno fugirno malto MAPESTONE PFS 2. 

Tako so izvajalci imeli več časa, 

da so oprali površino po vgradnji. 

MAPESTONE PFS 2 je namenska fugir-

na masa za kamnite površine, pri kateri 

se zahteva dobra mehanska odpornost 

in odpornost na soli. Na vseh površi-

nah se je na približno vsake 3 m izve-

dla dilatacija, ki se je zapolnila z vrvico 

MAPEFOAM in z namensko tesnilno 

maso za kamen MAPESIL LM. 

ZAKLJUČEK DEL
Poleg opisanih del je bil pred izvedbo 

pročelja nanesen še MAPELASTIC za 

dodatno zaščito lope, ki je bila sezida-

na iz elementov Ytong. Po zaključenih 

kamnoseških delih sta sledili še izde-

lava zaščitnega talnega premaza z re-

pelenti na kamnitih tlakih ter ozelenitev 

okolice, da je hiša dobila svoj začrtan 

končni videz.

Dušan Milanič in njegovo podjetje 

DMG, d. o. o., iz Izole se ukvarja z vgra-

dnjo kamna in ostalimi gradbenimi deli 

že več kot 30 let. Veseli smo uspešne-

ga sodelovanja tudi pri tem projektu. 

TEHNIČNI PODATKI
Zasebni objekt
Investitor: zasebni

Projektant: Krajinska arhitektura, Janez 

Dolinar, s. p. 

Distributer: VTS trgovina, d. o. o.

Izvajalec opisanih del: DMG, d. o. o., Izola

Vgrajen kamen: brački sivac (Adria grigio)

Čas izvedbe opisanih del: september

–december 2017

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Tesnjenje: Mapelastic

Lepljenje in fugiranje kamna: Kerafl ex 

Maxi S1, Mapefoam, Mapesil LM 

Ultracolor Plus

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

IZPOSTAVLJAMO

MAPESIL LM

Namensko razvita nevtralna tesnilna masa 
nižjega modula za tesnjenje površin iz 
naravnih kamnov. Je odlično odporen na 
staranje in UV-svetlobo ter skladen z zah-
tevami novega standarda SIST EN 15651. 
Izdelan je na osnovi silikonskih polimerov 
in ne vsebuje topil. Vsebuje tudi Mapeievo 
tehnologijo Bioblock® za povišano odpor-
nost na razvoj plesni. Na voljo je v 9 barvah 
in transparentni. Priporoča se za tesnjenje 
vseh ostalih materialov, ki so občutljivi na 
kisline, kot tudi za pročelne površine, saj 
se na površini MAPESIL-a LM ne zadržuje 
prah. Pakiran je v klasično kartušo, ki 
omogoča enostavno vgradnjo.

SLIKA 1: Površine s položenim kamnom pred 

fugiranjem. 1
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Nov italijanski 
standard 
za oblaganje 
s kamnom

OBSTOJNOST IN VARNOST

Obstojnost in varnost arhitekturnih tlakov sta ključni 

zahtevi, ki jih predpisuje standard UNI 11714-1:2018 

»Oblaganje s kamnom horizontalnih, vertikalnih in 

stropnih površin. Prvi  del: Navodila za projektiranje, 

vgradnjo in vzdrževanje«

Za obstojnost in varnost je treba poskrbeti že v fazi 

načrtovanja, odvisni pa sta od:

delovnih in okoljskih razmer,

vrste podlage,

kakovosti projektiranja,

kakovosti izdelkov,

kakovosti vgradnje.LINIJA MAPESTONE – CELOTEN IZBOR IZDELKOV 

ZA ARHITEKTURNO ZASNOVO KAMNITIH 

TLAKOV V SKLADU Z NOVIM STANDARDOM

STANDARDI IN PREDPISI
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RAZVRŠČANJE KAMNITIH ARHITEKTURNIH TLAKOV

Nov italijanski standard UNI 11714-1:2018 razvršča zunanje tlake glede na stopnjo mehanske obremenitve in za vsak razred 

(P4, P5, P6, P7, P8 in P9) navaja glavna področja uporabe

IZKLJUČNO POHODNA 

OBREMENITEV

Balkoni, terase, atriji, dvorišča, steze, 

pločniki

POHODNA IN LAŽJA POVOZNA 

OBREMENITEV

Pločniki s parkirnimi mesti, parkirišča, 

garažni dovozi, dvorišča, povezovalni 

dovozi med stavbami in parkirišči

IZKLJUČNO POHODNA 

OBREMENITEV

Zunanje terase restavracij/kavarn, 

javni pločniki, namenjeni izključno 

pešcem in kolesarjem

POHODNA IN LAŽJA POVOZNA 

OBREMENITEV

Območja z omejitvijo hitrosti 

30 km/h, javne ceste ali trgi 

z omejenim prometom, javna 

parkirišča, javno dostopne klančine

POHODNA IN LAŽJA POVOZNA 

OBREMENITEV

Prevozni trgi z občasnimi težjimi 

obremenitvami vozil pri počasni 

vožnji (prostori pred cerkvijo, 

pokopališča itd.), parkirišča pred 

tržnico, nalagalno-razkladalna mesta, 

prizorišča na prostem itd.

TEŽJA POVOZNA 

OBREMENITEV

Mestne ceste, ceste z voziščem za 

javni promet ali obveznimi potmi, 

zelo prometne ceste, krožišča, 

grbine, ploščadi

VGRADNJA NA PEŠČENO POSTELJICO

Mapestone Joint, poliuretanska smola brez topil za izved-

bo elastičnih in drenažnih arhitekturnih tlakov

priporočen za razrede P4, P5, P6, P7, P8

predpisan za razred P9

VGRADNJA NA KOMPAKTNO POSTELJICO

TLAKOVCI ENAKE ALI RAZLIČNE DEBELINE

Sistem Mapestone, sestavljen iz pripravljene vezne  malte 

MAPESTONE TFB60 in pripravljene malte za fugiranje 

MAPESTONE PFS2

priporočen za razrede P4, P5, P6, P7, P8

predpisan za razred P9

VGRADNJA NA KOMPAKTNO POSTELJICO

DEBELEJŠI TLAKOVCI IN/ALI TRAPEZOIDNE OBLIKE

Sistem Mapestone, sestavljen iz pripravljene vezne mal-

te MAPESTONE TFB60 in pripravljene malte za fugiranje 

MAPESTONE PFS2 VISCO

priporočen za razrede P4, P5, P6, P7, P8

predpisan za razred P9

pravokotni 

tlakovci

pravokotni 

tlakovci

kocke

kocke

prodniki

prodniki

rezane 

plošče

lomljene 

plošče

debelejše 

kocke, plošče

rezane 

plošče

lomljene 

plošče

debelejše 

kocke, plošče
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REFERENCE

Bungalow 
NOVA RESTAVRACIJA S POGLEDOM NA MORJE IN PORTOROŠKO PLAŽO 

ZAČETEK
Lansko pomlad so bile izbrane ke-

ramične ploščice za prenovo lokalov 

Majestic in Karamela. Ker je bil projekt 

zahtevnejši, smo v Mapeiu v sodelova-

nju z investitorjem pripravili tehnološko 

smernico za izbor materialov, kar je bila 

osnova za izvedbo prenove. Oba lo-

kala sta se združila v novo restavracijo 

– Bungalow. 

LEPLJENJE V NOTRANJEM, 
ZAPRTEM DELU RESTAVRACIJE
Podlaga, na katero se je pozneje na-

lepilo keramične ploščice velikosti 

120 x 60 cm, so bile v večini keramične 

ploščice velikosti 60 x 60 cm. Ker so 

bile dobro sprijete s podlago, so lahko 

predstavljale podlago za novo oblogo. 

Za potreben oprijem je bil na to pod-

lago najprej nanesen temeljni premaz 

ECO PRIM GRIP. Zaradi svoje sestave, 

enostavnega nanašanja z valjčkom in 

hitrega sušenja je premaz omogočal 

varno in hitro nadaljevanje del.

Zaradi že omenjene velikosti keramičnih 

ploščic (120 x 60 cm) je bilo uporabljeno 

lepilo KERAFLEX EASY S1. Tudi zaradi 

velikega formata je bilo obvezno nanaša-

nje lepila na podlago in keramične plošči-

ce, saj se je le na ta način lahko dosegla 

polna zlepljenost hrbtišča s podlago. K za-

nesljivosti izvedbe polaganja teh ploščic, 

ki sodijo v razred večjih formatov, je svoje 

prispevala tudi sestava lepila KERAFLEX 

EASY S1, ki je bolj plastično tekoče v pri-

merjavi z navadnimi cementnimi lepili. 

LEPLJENJE KERAMIČNIH 
PLOŠČIC NA TERASI ŽE PO 
ŠTIRIH URAH
Na zunanji terasi površine okoli 700 m² 

je bila stara obloga v celoti odstranje-

SLIKA 1: V notranjosti je bil pred lepljenjem 

keramičnih ploščic na obstoječe keramične 

ploščice nanesen ECO PRIM GRIP.

SLIKA 2: Izvedba polaganja keramičnih ploščic 

v notranjih prostorih.

 1  2
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na. Pred lepljenjem keramičnih ploščic 

formata 30 x 60 cm se je površina po-

ravnala z nanosom izdelka PLANITOP 

FAST 330. Zaradi svoje hitre vezave je 

bila to idealna izbira za izvedbo izrav-

nave, saj omogoča lepljenje keramičnih 

ploščic že po 4 urah.

Za polaganje ploščic so uporabili  lepilo 

KERAFLEX EASY S1. Tudi tu je bilo le-

pilo naneseno na podlago in keramične 

ploščice. Pravilo, ki ga je treba vedno 

spoštovati, ko gre za izvedbo na zuna-

njih površinah. Prav tako zunanje povr-

šine zahtevajo širše fuge – vsaj 5 mm. 

Le tako je omogočeno delovanje povr-

šine (skrčkov in raztezkov) zaradi vre-

menskih vplivov.

FUGIRANJE 
Za fugiranje na notranjih in zunanjih 

površinah so uporabili ULTRACOLOR 

PLUS, hitro vezočo cementno fugirno 

maso, ki ne vsebuje prostega kalcijeve-

ga karbonata in zato ne povzroča neže-

lenega izcvetanja, t. i. solitra. Na zuna-

njih površinah se je na približno vsake 

3 m izvedla dilatacija, ki se je zapolnila 

z vrvico MAPEFOAM in s tesnilo maso 

MAPESIL AC na predhodno nanesen 

PRIMER FD. 

SANITARNI PROSTORI
V sanitarijah se je zaradi lažjega vzdr-

ževanja uporabila epoksidna fugir-

na masa KERAPOXY DESIGN, to je 

nevpojna fugirna masa, ki, mokra ali 

suha, ne spreminja videza. 

RESTAVRACIJA BUNGALOW
Lokacija restavracije je idealna za uži-

vanje ob hrani, od klasične do malce 

novejših pristopov v kulinariki. Velika te-

rasa ob plaži pa zagotavlja lep pogled 

na okolico in na vrvež podnevi. Najlepši 

pa so seveda sončni zahodi. Vabljeni! 

Mi pa že hitimo novim izzivom naproti.

SLIKA 3: Pogled na teraso po odstranitvi 

keramičnih ploščic. Izravnava se je izvedla s 

PLANITOP-om FAST 330.

TEHNIČNI PODATKI
Gostinski lokal Bungalow, Portorož

Investitor: Gda, d. o. o.

Projektant: Ikoniko, d. o. o., Sabina 

Brkovič, u. d. i. a.

Distributer: Merkur trgovina, d. o. o.

Vgrajene keramične ploščice: Diesel 

by Iris, David Makuc

Čas izvedbe opisanih del: maj–julij 

2018

Mapeieva koordinatorja: Tatjana 

Prvinšek, Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Eco Prim Grip, Planitop 

Fast 330

Izdelki za polaganje keramičnih ploščic: 

Kerafl ex Easy S1, Kerapoxy Cleaner, 

Kerapoxy Design, Ultracolor Plus

Tesnjenje dilatacijskih reg in stikov: 

Mapefoam, Mapesil AC, Primer FD

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

IZPOSTAVLJAMO

KERAFLEX EASY S1

je prilagodljivo (S1), visoko zmogljivo 
cementno lepilo (C2) s podaljšanim 
odprtim (E) časom, ki se ponaša z lažjim 
in hitrejšim nanašanjem. Nanaša se 
lahko do debeline 10 mm in je na voljo v 
sivi in beli barvi. Omogoča izredno dobro 
zapolnitev hrbtišča ploščice in podlage, 
zato je namenjeno polaganju ploščic 
večjih formatov na velike talne površine. 
Vsebuje zelo nizko vsebnost hlapnih or-
ganskih spojin (HOS), zato je klasifi ciran 
kot EC1R, kar potrjuje nemški certifi kat. 
Za izvedbo polaganja večjih formatov 
ga predpisujejo različni standardi, kot je 
italijanski UNI 11493-1. 

3
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Luknje na 
cesti 
in slalom 
po mestu
SNEG, DEŽ, MRAZ IN POMANJKLJIVO 

VZDRŽEVANJE. POSLEDICA –  

ŠTEVILNE LUKNJE NA CESTIŠČIH 

Težava, ki muči voznike, kolesarje, moto-

riste, pešce, in to ne le pozimi, so luknje 

v cestišču in asfalt, ki se ob dežju drobi. 

To je huda težava za varnost vseh. Zakaj 

pa do tega pride? Za luknje ne moremo 

vedno kriviti le slabih vremenskih razmer 

in neusmiljenih zim. Luknje oziroma kra-

terje po cestiščih so ljudje vzeli že kar za 

samoumevne, kot posledico zimskega 

časa, vendar bi morale biti izjema in ne 

pravilo. 

Če nastanejo luknje, pomeni, da med 

izgradnjo cestišča nekaj ni delovalo, kot 

bi moralo. Ustanove, ki skrbijo za vzdr-

ževanje cestne infrastrukture, bi morale 

rešitev iskati v uporabi novih tehnologij, 

nadziranju izvedenih del in dolgoročnem 

načrtovanju preventivnega vzdrževanja. 

Poleg tega bi bila racionalno in gospo-

darno gledano nujna tudi koordinacija 

vzdrževalnih del pod asfaltom (kanali-

zacija, vodovod, plinovod, elektrika), da 

asfaltna preplastitev ne bi bila ves čas v 

obnavljanju.

ASFALTNO CESTIŠČE
Asfaltirano cestišče je sestavljeno iz več plasti: posteljica, nosilna plast, 

cementna stabilizacija, bitumenski konglomerat. Zadnji predstavlja 

krovno plast in vidno površino, ki cestišče ščiti pred obtežbo prometa 

in sezonskimi spremembami vremena, hkrati pa zagotavlja vodotesnost 

in obstojnost. Poleg vremenskih dejavnikov na obrabo cestišča vplivata 

prometna obremenitev, ki povzroča razpoke in razbrazdano cestišče, kar 

zmanjšuje mehansko odpornost, in meteorna voda, ki povzroča drobljenje 

zrnatega materiala, loči bitumen od agregata, posledica pa so luknje v 

asfaltu.

Sicer pa so bile na področju priprave podlag in krovnih plasti razvite nove 

tehnologije, v zadnjem času je bil narejen velik korak naprej, zato so 

asfaltirana cestišča zdaj bistveno bolj odporna proti težkim obremenitvam 

in posledično redkeje pride do razpok in poškodb.

Hitro obnovljen 
asfalt brez 
prekinitve 
prometa. 

MNENJE STROKOVNJAKA
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KAMNITI TLAK
Kamniti tlak, ki ga pogosto najdemo na ulicah, trgih in pločnikih starih 

mestnih središč, je zagotovo očem prijaznejši od asfalta, z vidika 

vzdrževanja pa predstavlja nemalo težav, če izdelki in vgradnja niso 

brezhibni. Porfi rne kocke in kamnite plošče se vgrajujejo na plast peska 

ali posteljico iz peska in cementa ter zaradi različnih vzrokov pogosto 

»skočijo« iz svoje ravnine. Najpogostejši vzroki so mehanske obremenitve 

zaradi prometa oziroma težkih vozil, ki povzročijo posedanje neenakomerne 

in slabo kompaktne podlage, pa soli za odtaljevanje, ki poškodujejo 

zafugirane površine in omogočijo prodiranje vode, ter posledično delovanje 

ciklusov zmrzovanja/tajanja ter ne nazadnje slaba izvedba. Tako so s kamni 

tlakovane ulice in pločniki po zaključku zime poškodovani, kamni odstopajo 

ali pa se na tlaku pojavljajo luknje, kar je poleg ekonomskega vidika tudi 

zelo neprijetno za prebivalce mesta.

SANACIJA Z MAPEIEVIMI IZDELKI

POPRAVILO ASFALTA

Mapeievi razvojno-raziskovalni laboratoriji so zasnovali vrsto izdelkov, ki pripomorejo 

k učinkovitemu vzdrževanju cest in trgov. Med izdelki za preprosto in hitro 

vzdrževanje cestišč, kjer se vozišče lahko zelo hitro vnovič prometno obremeni, 

najdemo MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8, enokomponentno, za uporabo 

pripravljeno asfaltno mešanico. Izdelek se strjuje v stiku z zrakom in 

vodo, cestni in industrijski asfaltni tlak je hitro obnovljen in ni potrebe po 

prekinitvi prometa. Poleg tega se lahko vgrajuje tudi v hladnih mesecih in 

se uporablja tako za obnovo obrabne plasti (če luknja ni pregloboka) kot 

vezne plasti (če je luknja globoka). Izdelek je odporen proti zmrzali in dežju, 

pri visokih temperaturah se ne mehča in zagotavlja dolgotrajno obstojnost, 

ki je povsem primerljiva z obstojnostjo klasično vgrajenega asfalta po toplem 

postopku.

OBNOVA KAMNITIH TLAKOV

MAPESTONE je sistem za prenovo in izvedbo kamnitih arhitekturnih tlakov. Zajema 

celotno paleto izdelkov za vgradnjo in fugiranje kamnitih plošč, pravokotnih 

tlakovcev, kock ter prodnikov in zagotavlja obstojnost, mehansko trdnost, 

zmrzlinsko odpornost, odpornost proti solem za odtaljevanje in morski vodi, 

kar bistveno zmanjša potrebo po vzdrževanju tlaka, saj se ta ne poškoduje 

tako hitro. Linijo po novem bogatita dva nova izdelka za izvedbo prožnih 

in drenažnih tlakov, to sta MAPESTONE JOINT, poliuretansko vezivo brez 

topil, negorljivo, za fugiranje kock, tlakovcev in prodnikov, in MAPESTONE 

JOINT CLEANER, posebno čistilo brez vonja za odstranjevanje ostankov 

veziva MAPESTONE JOINT. 

Posebne rešitve 
za kamnite 
tlake. 



Odgovarjamo 

na tri vprašanja 

o tehničnih 

vidikih asfaltne 

preplastitve

Kako je po plasteh po navadi narejeno asfaltno 
cestišče?
Asfaltni tlak je sestavljen iz več slojev. Če gledamo od spodnje 

plasti navzgor, so sloji:

- posteljica,

- nosilna plast: je del podlage, njena naloga je razporeditev 

obtežb,

- cementna stabilizacija: voziščni konstrukciji daje boljšo togost 

in s povečanjem odpornosti proti utrujanju zmanjšuje možnost 

stalnih deformacij,

- bitumenski konglomerat: ščiti voziščno konstrukcijo pred ob-

težbo prometa in sezonskimi spremembami vremena, hkrati pa 

zagotavlja vodotesnost in obstojnost.

Bitumenski konglomerat, se pravi krovna plast, se v Italiji najpo-

gosteje deli na tri sloje (od spodaj navzgor):

- nosilna plast (debeline 25–30 cm) prenaša obtežbe, ne da bi pri 

tem utrpela trajne deformacije;

- vezna plast – binder (debeline 6–10 cm) povezuje nosilno plast 

z zgornjo plastjo;

- obrabna plast (debeline približno 4 cm) prenaša obtežbe in voz-

išču zagotavlja sprijemnost in vodotesnost.

Zakaj na asfaltnem tlaku nastajajo luknje?
Obraba asfaltnih cestišč nastane zaradi več razlogov, med 

najpomembnejšimi so okoljski vplivi in prometna obremeni-

tev. Ultravijolični žarki namreč upočasnijo strjevanje bitumna in 

zmanjšujejo njegovo elastičnost, kar povzroča razpoke, ko se 

asfalt po ohladitvi skrči. Prometna obremenitev povzroča razpo-

ke in razbrazdano cestišče. Voda pronica v te razpoke, pride v 

spodnjo plast, jo zmehča in s tem zmanjša mehansko trdnost. 

Poleg tega pritisk vode hitro erodira strukturo zrnatega materiala 

in povzroča separacijo agregata od bitumna. Takojšnja posledica 

so seveda luknje v asfaltu in poškodbe obrabne plasti cestišč in 

pločnikov. Svoj pečat pustijo še sneg, led in posipanje soli. Po 

sneženju je zelo običajno videti delavce, zadolžene za vzdrževal-

na dela, ki z zmesmi iz bitumna po hladnem postopku skušajo 

popraviti globoke in nevarne luknje.

Kako sanirati?
Mapeievi razvojno-raziskovalni laboratoriji pripomorejo k učinko-

vitemu reševanju problema lukenj v cestiščih, in sicer z reaktivnim 

asfaltom MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8, ki se ga nanaša po hla-

dnem postopku. Gre za inovativni izdelek za hitra popravila as-

faltnih tlakov, kjer med sanacijo prekinitev prometa ni potrebna. 

MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8 je močno reaktiven in za uporabo 

pripravljen izdelek brez topil, ki se strjuje v stiku z zrakom in vodo 

ter zagotavlja hitro sanacijo asfaltiranega cestišča. Uporablja se 

tako za obnovo obrabne plasti (če luknja ni pregloboka) kot vezne 

plasti (če je luknja globoka). Odporen je proti znatnim obtežbam, 

če je podlaga dobro pripravljena, se lahko sanira luknje globine 

od 20 do 70 mm, je odporen proti zmrzali in dežju ter se pri viso-

kih temperaturah ne mehča.

Marco Albelice, Tehnična služba, Mapei S. p. A.

REŠITI 
TEŽAVE Z 
LUKNJAMI?
MOŽNO JE

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
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HITRI IN OBSTOJNI 
IZDELKI
ZA OBNOVO 

Mapestone Sistem
INOVATIVEN SISTEM ZA 
POLAGANJE IN LOKALNA 
POPRAVILA OBLOG IZ 
NARAVNEGA KAMNA. 

Visoka mehanska trdnost.

Odpornost proti zmrzali in solem 
za odtaljevanje.

Upoštevanje veljavnih predpisov.

Mape-Asphalt Repair 0/8
REAKTIVNI HLADNI ASFALT ZA OBSTOJNA 

Promet izboljša utrjenost, ne da bi se asfalt 
poškodoval.

toplem postopku.

www.mapei.com



REFERENCE

Prenova medgeneracijskega 
središča v Murski Soboti
ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA STATIČNO OJAČANA S SISTEMOM FRP

V sklopu prenove in dograditve medge-

neracijskega središča MenSana v Murski 

Soboti je bila zaradi spremembe na-

membnosti izvedena tudi statična sanaci-

ja armiranobetonske konstrukcije obstoje-

čega objekta. Za izvedbo tega projekta je 

bil predlagan sistem FRP z uporabo lamel 

in tkanine iz ogljikovih vlaken. 

Pred vgradnjo lamel in tkanine iz oglji-

kovih vlaken je bila izvedena sanacija 

vseh poškodovanih delov armiranobe-

tonske konstrukcije, vključno z razpo-

kami v betonu, ki so bile injektirane z 

epoksidno smolo.

SANACIJA 
ARMIRANOBETONSKE 
KONSTRUKCIJE
Najprej je bila skrbno izvedena pri-

prava podlage. Iz konstrukcije so bili 

odstranjeni vsi slabo sprijeti in poško-

dovani deli betona do popolnoma čvr-

ste in čiste podlage. Priprava podlage 

je bila izvedena s pomočjo električ-

nih udarnih kladiv in pranja površin z 

vodo pod visokim pritiskom. Armatura 

je bila očiščena rje z uporabo žičnih 

ščetk. Pred nadgradnjo so bile povr-

šine prepojene z vodo. Po osušitvi je 

sledila zaščita armature z namenskim 

izdelkom MAPEFER 1K in reprofilacija 

predhodno odstranjenih delov betona. 

Za izvedbo reprofilacije je uporabljena 

mikroarmirana, sulfatno odporna sana-

cijska malta s kontroliranim krčenjem 

MAPEGROUT T 60. 

Po opravljenem pregledu celotne kon-

strukcije je bil izdelan kataster razpok, 

ki jih je bilo treba sanirati. Mojstri so 

najprej razpoke zarezali z diamantno 

rezalko ter jih s sesalcem očistili prahu, 

nato pa vgradili injektorske nastavke. 

Za površinsko zapolnitev reg je bilo 

pred izvedbo injektiranja uporabljeno 

dvokomponentno epoksidno lepilo za 

konstrukcijska zlepljenja ADESILEX 

PG1. Po vezavi lepila je sledilo injekti-

ranje, za kar je bila uporabljena namen-

ska dvokomponentna epoksidna smo-

la za injektiranje EPOJET. Smola je bila 

vgrajena s pomočjo ročne batne črpal-

ke skozi predhodno vgrajene injektor-

ske nastavke IDROSTOP MULTI ST 12. 

VGRADNJA KARBONSKIH 
LAMEL IN TKANINE
V projektu za izvedbo statične ojačitve 

je projektant natančno določil, katere 

vrste lamel in tkanine je treba vgraditi na 

točno določena mesta na posameznih 

delih konstrukcije. Na linijskih nosilcih in 

armiranobetonski plošči so bile v nate-

zni coni najprej vgrajene karbonske la-

mele CARBOPLATE E 170/100/1,4. 

Podlaga, na katero so nalepljene kar-

bonske lamele in tkanina, je bila najprej 
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prebrušena s diamantnimi brusilkami z 

namenom zagotavljanja zahtevanega 

oprijema lamel in tkanine na podlago. 

S površine je bil odstranjen oplesk in 

vsi slabo sprijeti deli betona do popol-

noma zdrave, čvrste in čiste podlage. 

Karbonske lamele so bile na podlago 

nalepljene z namenskim dvokompo-

nentnim lepilom za konstrukcijska zle-

pljenja ADESILEX PG1. Lepilo je bilo 

naneseno na podlago in karbonsko 

lamelo. Takoj po nanosu lepila so bile 

lamele vgrajene – vtisnjene na točno 

določeno mesto. Iz lepila pod lamelami 

je bil iztisnjen ujeti zrak, odvečno lepilo 

pa je bilo odstranjeno. 

Po vgradnji karbonskih lamel je sledila 

vgradnja karbonske tkanine. V tem pri-

meru so bile površine najprej premaza-

ne z namenskim epoksidnim temeljnim 

premazom MAPEWRAP PRIMER 1, ki 

ima nalogo površinske utrditve pod-

lage. Takoj zatem, »sveže na sveže«, 

je sledil nanos fine dvokomponentne 

epoksidne mase MAPEWRAP 11 v de-

belini nekaj milimetrov, vse z namenom 

zapolnitve lunkerjev in fine izravnave. 

Postopek se je nadaljeval z nanosom 

redke dvokomponentne epoksidne 

smole MAPEWRAP 31 in vgradnjo tka-

nine iz ogljikovih vlaken MAPEWRAP 

C UNI-AX. Tkanina je bila s pomočjo 

namenskih spiralnih aluminijastih valjč-

kov popolnoma vtisnjena v še sveži sloj 

smole, na katero je bil takoj za tem na-

nesen, utrjen in zaglajen še dodatni sloj 

MAPEWRAP 31. 

Po izvedeni sanaciji so sledile preiska-

ve, ki so vključevale meritve sprijemnih 

trdnosti, ter zaključna dela na objek-

tu v skladu s projektom in časovnim 

načrtom. 

TEHNIČNI PODATKI
Prenova medgeneracijskega sredi-
šča MenSana, Murska Sobota 

Investitor: Cerop, d. o. o. 

Arhitekturni biro: Studio  

Kalamar, d. o. o., Andrej Kalamar, u. d. i. a.

Projektivni biro: EBS, konstrukcijski 

biro, d. o. o., Roman Granfol, u. d. i. g.

Glavni izvajalec del: Kolektor  

Koling, d. o. o. 

Vodja projekta: Miran Vodopivec

Nadzor: ZEU družba za načrtovanje in 

inženiring, d. o. o., Murska Sobota

Čas izvedbe: 2017

Vrednost investicije: 3,6 milijona evrov

Mapeiev koordinator: Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, 

Mapegrout T60

Statična ojačitev: Adesilex PG1, 

Carboplate, MapeWrap Primer 1, 

MapeWrap 11, MapeWrap 31, MapeWrap 

C UNI-AX

Injektiranje razpok: Epojet, Idrostop Multi 

ST 12

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SLIKA 1: Priprava dvokomponentne epoksidne 

smole MAPEWRAP 31.  

SLIKI 2 in 3: Impregniranje vgrajene karbonske 

tkanine z namensko, dvokomponento, epoksi-

dno smolo MAPEWRAP 31. 

SLIKI 4 in 5: Izvedena statična ojačitev iz 

karbonskih vlaken – tkanina MAPEWRAP C 

UNI-AX in CARBOPLATE. 
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Ultratop Loft  
v salonu parketa Pavlič
Družinsko podjetje Parketarstvo 

Pavlič je na trgu že več kot tri dese-

tletja. V letošnjem letu so se odločili, 

da bodo pri gradnji nove stanovanj-

ske hiše v spodnji kletni del umestili 

tudi salon parketa. Pri projektiranju je 

bila upoštevana želja po izgledu de-

korativnega betona. Le še uskladitev 

barv je bila potrebna in lahko so za-

čeli z delom.

Cementni sistem na osnovi izbra-

nih finih agregatov in specialnih hi-

dravličnih veziv s hitro vezavo je 

primeren za izvedbo talnih in sten-

skih zaključnih oblog do debeline 

2 mm, ki so odporne proti obrabi. 

V primeru, ko se osnovnemu izdel-

ku ULTRATOP LOFT F/W dodaja 

barvni pigment ULTRATOP COLOR 

PASTE, je izvedbo dekorativnih tal-

nih in stenskih površin mogoče iz-

vesti v modri, rumeni, črni, rjavi ali 

rdeči barvi. Sistem se izvaja v dveh 

nanosih na podlago, ki je v primeru 

talnih površin predhodno pripravlje-

na z dvokomponentnim epoksidnim 

temeljnim premazom PRIMER SN. 

Ta ne vsebuje topil in izboljša oprije-

mljivost samorazlivnih oz. večslojnih 

sistemskih tlakov. Izvedba se zaključi 

z nanosom zaščitnega premaza, kot 

npr. MAPEFLOOR FINISH 58 W, to 

je alifatski, transparentni poliuretan-

ski zaključni premaz z matiranim iz-

gledom površine. Druga možnost je 

MAPEFLOOR FINISH 630, dvokom-

ponentni disperzijski akrilni premaz s 

sijočim izgledom.

Za doseganje različnega dekorativ-

nega videza posameznih delov pro-

dajnega salona je Mapei investitorju 

predlagal sistem Ultratop Loft v sivi 

barvi za talne površine ter v narav-

nem rjavem in temno sivem odtenku 

za stenske površine. 

VGRADNJA DEKORATIVNEGA 
SISTEMA NA STENSKE 
POVRŠINE
Najprej je bilo treba prebrusiti ob-

stoječo podlago in sanirati vse ne-

ravnine, s čimer se zagotovi ravno in 

trdno površino, ki je primerna za na-

nos temeljnega premaza ECO PRIM 

GRIP. To je za uporabo pripravljen 

univerzalni temeljni premaz za no-

tranje talne in stenske površine, ki se 

uporablja pred vgradnjo cementnih in 

mavčnih lepil, izravnalnih mas in malt 

na nevpojne podlage.

Po osušitvi temeljnega premaza ECO 

PRIM GRIP je bila tako pripravljena 

površina sten nadgrajena s prvim na-

nosom ULTRATOP LOFT W naravne 

barve, ki je bil z uporabo ravne kovin-

ske gladilke nanesen v debelini 1 mm. 

Vseh 30 m² stenskih površin je bilo 

treba nanesti v neprekinjenem sloju, 

da se je tako zagotovil enoten izgled 

površin. Po osušitvi prvega sloja 

ULTRATOP  LOFT  W, približno 24 ur 

po nanosu, se je izvedel drugi nanos 

istega izdelka, s čimer je površina do-

bila želeni izgled. Drugi in tretji sloj se 

je prav tako sušil približno 24 ur, s či-

mer je bilo zagotovljeno dovolj časa, 

da material doseže ustrezno trdnost 

in je površina pripravljena za nanos 

zaščitnega premaza MAPEFLOOR 

FINISH 58 W.

Pred nanosom zaščitnega premaza 

je bila podlaga spolirana z uporabo 

fine mrežice granulacije 200, s katero 

se je s podlage odstranilo vse drobne 

nečistoče.

Zaščitni premaz MAPEFLOOR FI-

NISH 58 W se je z uporabo kratko-

dlakega valjčka na površino nane-

sel v dveh uravnoteženih slojih, s 

čimer je površina dobila enakome-

ren končni izgled, celoten sistem 

Ultratop Loft pa ustrezno zaščito 

površine. 

SLIKI 1 in 2: Nanos drugega sloja ULTRATOP 

LOFT z gladilko.

SLIKA 3: Vzorec po drugem nanosu.
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VGRADNJA DEKORATIVNIH 
TALNIH OBLOG 
Priprava talne površine se je izvedla 

z brušenjem obstoječe podlage z 

uporabo diamantnih brusilnih orodij. 

Na ta način je bila dosežena trdna, 

ravna, a hrapava površina, ki je kot 

taka ustrezno pripravljena za nanos 

dvokomponentnega epoksidnega te-

meljnega premaza brez topil PRIMER 

SN. Ta temeljni premaz, ki mora biti 

še svež posut s kremenčevim pe-

skom granulacije 0,5 mm, poskrbi za 

potrebno oprijemljivost samorazlivnih 

in/ali večslojnih sistemov za talne po-

vršine. Po osušitvi  PRIMER-ja SN se 

je s površine odstranil ves odvečen, 

nesprijet kremenčev pesek, povr-

šina pa se je še dodatno prebrusila 

in očistila. Tako pripravljena podla-

TEHNIČNI PODATKI
Salon Parketarstvo Pavlič, Strahinj

Investitor: Parketarstvo Pavlič, d. o. o., 

Šenčur

Izvajalec zaključnega tlaka:
Parketarstvo Pavlič, d. o. o.

Čas izvedbe del: januar–februar 2019

Mapeiev koordinator: Gregor Kokalj, i. g.

IZDELKI MAPEI
Priprava podlage: Eco Prim Grip, Primer 

SN, Quarzo

Izvedba zaključnih slojev: Mapefl oor 

Finish 58 W, Ultratop Color Paste, 

Ultratop Loft W 

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

IZPOSTAVLJAMO

ULTRATOP LOFT

Sistem Ultratop Loft je pripravljen na 
osnovi specialnih hitro sušečih in hitro 
vezočih hidravličnih veziv, kremenčeve-
ga peska izbranih granulacij, sintetičnih 
smol in specialnih dodatkov – pigmen-
tov. 
Primerni so za uporabo v notranjih javnih 
in industrijskih objektih ter za površine, 
ki so izpostavljene visokim pohodnim 
obremenitvam, kot npr. v nakupovalna 
središča, pisarne, trgovine, salone in 
centre wellness. Sistem Ultratop Loft 
je zaradi svojih mehanskih lastnosti in 
odpornosti proti obrabi razvrščen kot 
CT-C25-F10-A9-A2fl  -S1, skladno z 
zahtevami standarda SIST EN 13813. S 
svojim končnim izgledom predstavljajo 
izvirno rešitev, s katero je možno edin-
stvenost prostorov dvigniti na novo, višjo 
raven. Uporablja se lahko za doseganje 
različnih unikatnih vzorcev zaključnih 
površin, zaradi česar je še posebej 
primeren za uporabo dekorativnega in 
arhitekturnega oblikovanja.

4 5

6

ga je bila ravna, trdna in pripravljena 

za nadgradnjo z dekorativno maso 

ULTRATOP LOFT W. Masa naravne 

barve se je z uporabo ravne kovin-

ske gladilke na podlago nanesla v 

debelini 1 mm, pri čemer je posa-

mezna, skoraj 100 m² velika površina 

pripravljena monolitno, torej v enem 

neprekinjenem nanosu brez dilatacij. 

Po 24 urah sušenja prvega sloja se 

je izvedel še nanos drugega in tretje-

ga sloja ULTRATOP LOFT W, na ka-

terega se je nanesel zaščitni premaz 

MAPEFLOOR FINISH 58 W. 

SLIKA 4: Izgled tlaka po drugem nanosu pred 

medslojnim brušenjem.

SLIKA 5: Izvedba ULTRATOP LOFT na steni.

SLIKA 6: Izvedba premaza PRIMER LT pred 

nanosom drugega sloja.
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Lokalna obnova 
premostitvenih objektov 
LANI OBNOVLJENA VIADUKTA PODMEŽAKLA 2 IN PERAČICA NA ODSEKU 

AVTOCESTE A2 – PODTABOR-HRUŠICA

VIADUKT PODMEŽAKLA 2D
Viadukt Podmežakla 2D je eden v nizu 

štirih  viaduktov na delu avtoceste A1 

med Lipcami in Hrušico. Vsi viadukti 

so podvojeni – za levo (L) in desno (D) 

stran vozišča, gledano v smeri vožnje 

proti Ljubljani. Dolg je 149 m, konstruk-

cija je iz armiranega betona. Obnovljeni 

so bili voziščni ustroji, vključno z zame-

njavo hidroizolacije, narejeni sta bili tudi 

zamenjava dilatacij in lokalna obnova. 

Prav tako so bili sanirani betonski var-

nostni elementi (t. i. BVO), njihova sidri-

šča, kite med njimi in na koncu še povr-

šinska zaščita s hidrofobiranjem. 

VIADUKT PERAČICA
Viadukt Peračica je 370 m dolga ška-

tlasta prednapeta armiranobeton-

ska konstrukcija z do 110 m razponi 

med podporami (škatlasti AB-stebri). 

Projekt so pripravili v biroju Ponting iz 

Maribora, objekt je gradil SCT, zaklju-

čen pa je bil leta 2007. Dobrih 10 let 

je minilo od takrat in potrebna je bila 

prva obnova. 

Sanacijska dela pri konstrukciji obeh 

viaduktov, dilatacijah in na vozišču 

viadukta je za glavnega izvajalca – 

Gorenjsko gradbeno družbo – izvajalo 

podjetje Eko.

LOKALNA SANACIJA BETONA
Lokalna korozijska žarišča so se po 

odstranitvi betona, čiščenju arma-

ture, zaščiti z dvakratnim nanosom 

 MAPEFER-ja 1K izvedla z mikroarmira-

no cementno malto MAPEGROUT T60, 

malto za konstrukcijska popravila ra-

zreda R4. Za manjše poškodbe in povr-

šine so uporabili MAPEGROUT 430. V 

obeh primerih so morali v času zorenja 

malti negovati z vlaženjem. 

TESNJENJE DILATACIJ MED 
BVO-ELEMENTI
Med posameznimi BVO-elementi je 

rega – dilatacija. Te so po odstrani-

tvi obstoječega kita in čiščenju ob-

novili z vstavljanjem polnilne vrvice 

MAPEFOAM, nanosom temeljnega 

premaza PRIMER A in nato zapolnili z 

MAPEFLEX PU 45 FT, to je enokom-

ponentna poliuretanska masa višjega 

elastičnega modula, ki mora prenesti 

mehanske obremenitve, npr. v tem pri-

meru zaradi pluženja snega. 

SLIKA 1: Podmežakla – betonski varnostni elementi, mokra nega MAPEGROUT-a T60 in 

MAPEGROUT-a 430.

SLIKA 2: Podmežakla – pogled na izvedeno sanacijo in tesnjenje stikov med BVO-elementi.
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IZVEDBA DRENAŽNEGA 
KANALA
Na vozišču je bilo po vgradnji novih 

vtočnikov/odtokov ob robu BVO-

elementov treba izdelati drenažni 

kanal, ki preprečuje zastajanje vode 

in hkrati omogoča dreniranje in od-

tekanje. Tako so preprečene možne 

zmrzlinske poškodbe zaradi zastale 

vode. Drenažni kanal je bil izveden 

iz epoksidne smole MAPEFLOOR I 

914 in suhega kremenčevega peska. 

MAPEFLOOR I 914 je dvokomponen-

tna epoksidna smola, namenjena iz-

vedbi veznega sloja na premostitve-

nih objektih pred izvedbo bitumenske 

hidroizolacije, uporablja pa se lahko 

tudi pri pripravi malt in temeljnega 

premaza na splošno. Tako so obno-

vili tudi ograjna ležišča, le da so na 

vrhu prebarvana z elastično poliu-

retansko barvo AQUAFLEX ROOF 

PREMIUM. Tako se je izvedla zaščita 

pred UV-žarki. 

SANACIJA RAZPOK
Na viaduktu Peračica je bilo treba iz-

vesti konstrukcijsko sanacijo lasastih 

razpok. Za izvedbo pod voziščem so 

uporabili namensko pomično košaro, 

ki je pritrjena na kamion. Razpoke so 

locirali, razširili, odprašili in zatesnili z 

ADESILEX-om PG1. Nato so naredili iz-

vrtine, ki so prečkale razpoko, in vgra-

dili injektorske nastavke. Tlačno injekti-

ranje se je izvedlo z epoksidno smolo 

EPOJET, ki je namenjena konstrukcijski 

sanaciji razpok v betonu. 

ZAŠČITA BVO-ELEMENTOV
Po izvedeni obnovi betonskih površin, 

zorenju in sušenju teh so BVO-je hi-

drofobirali z ANTIPLUVIOL-om S, to je 

brezbarvno zaščito na osnovi silan-si-

loksanskih smol v topilih, ki omogočajo 

globoko penetracijo (več kot 10 mm) 

in s tem dolgotrajno zaščito. Tako so 

betonske površine dodatno zaščite-

ne pred vdiranjem vode in vodotopnih 

spojin, predvsem posipnih soli. 

ZAKLJUČENA OBNOVA
Oba premostitvena objekta sta obno-

vljena, kar voznikom omogoča varnej-

šo vožnjo in hitrejše potovanje. Ko se 

peljemo po cestah, ob zaporah redko 

opazimo, da se na vozišču in ob njem 

kaj dogaja. Kljub miselnosti, češ da nič 

ne delajo, se objekti redno vzdržujejo in 

obnavljajo. Tudi z izdelki Mapei.

TEHNIČNI PODATKI
Viadukt Podmežakla
Naročnik/investitor: Dars, d. d.

Glavni izvajalec: Gorenjska gradbena 

družba, d. d.

Izvajalec opisanih del: Eko, d. o. o.

Čas izvedbe opisanih del: marec

–maj 2018

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

Viadukt Peračica
Naročnik/investitor: Dars, d. d., in 

Dutb, d. d.

Glavni izvajalec: Gorenjska gradbena 

družba, d. d.

Izvajalec opisanih del: Eko, d. o. o.

Čas izvedbe opisanih del: junij 2018

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, Mapegrout 

T60, Mapegrout 430

Hidrofobna zaščita: Antipluviol S 

Tesnjenje stikov: Mapefl ex PU 45 FT, 

Mapefoam, Primer A, 

Mapefl oor I 914, Adesilex PG1, Epojet

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SLIKA 3: Peračica – poškodbe betonske 

konstrukcije ob dilataciji na pločniku.

SLIKA 4: Peračica – armatura je ob dila-

tacijskem elementu zaščitena s premazom 

MAPEFER 1K.

SLIKA 5: Začetek sanacije razpok – delo pa se 

je izvajalo iz posebne delovne košare.

SLIKA 6: Spodnja stran armirano betonske 

konstrukcije viadukta Peračica. 

SLIKA 7: Podmežakla – novi odtočniki so 

vgrajeni, priprava na izvedbo drenažnega sloja 

iz MAPEFLOOR I 914 in kremenčevega peska. 

SLIKA 8: Peračica – obnovljeno ograjno ležišče 

z epoksidno malto MAPEFLOOR I 914.

3

5

7

8

IZPOSTAVLJAMO

ANTIPLUVIOL S

Zaključna, brezbarvna, hidrofobna 
impregnacija na osnovi siloksanskih 
smol v topilu. Namenjena za impregna-
cijo in zaščito vertikalnih površin vidnih 
betonov, cementnih ometov, fasad, 
opeke in naravnega kamna. Zaradi 
svoje sestave ima odlično sposobnost 
prodiranja v podlago, je paroprepusten, 
površini pa nudi visoko stopnjo zaščite 
proti vremenskim vplivom. 

4

6
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Obnovljeno 
pročelje 
bloka v 
Trnovem
BETONSKE POVRŠINE SO 

BILE OBNOVLJENE IN NATO 

ŠE PREBARVANE – ZAŠČITA 

IN ESTETIKA 

LEP OBJEKT – ZAHTEVNO 
VZDRŽEVANJE
Stanovanjski blok v soseski v 

Trnovem leži v mirnem delu Ljubljane. 

Stanovalcem omogoča sprehod do 

obrežja Ljubljanice in naprej do stroge-

ga središča mesta. Saniran objekt, ki je 

del v nizu stavb, je starejši od 30 let, 

zato je bila obnova potrebna. Sestava 

pročelnega ovoja je lepa, a specifična 

in zato zahtevnejša za vzdrževanje. 

Sestavljena je namreč iz polnil, beton-

skih površin in opečne pozidave. Zaradi 

tega je bilo k obnovi objekta treba pri-

stopiti z različnimi sistemi. 

SANACIJA BETONA
Najprej so se določila in označila lokal-

na korozijska žarišča, nato se je okoli 

korodirane armature odstranil beton. 

Vse betonske površine se je zatem 

z uporabo rotirajoče šobe očistilo z 

vodo pod visokim pritiskom. Rja se 

je s pomočjo jeklenih ščetk na kotnih 

brusilkah odstranila do kovinskega si-

jaja. Tako očiščena armatura se je za-

ščitila z dvakratnim nanosom izdelka 

MAPEFER  1K, kar je zagotovilo tudi 

boljši oprijem sanacijske malte.

Za sanacijo betona se je za globlje in 

večje poškodbe uporabila mikroarmira-

na cementna malta MAPEGROUT T60 

– malta za konstrukcijska popravila. 

Lokalno omogoča nanose do 5 cm. Za 

manjše poškodbe in površine, ki so se 

pozneje prebarvale, so večinoma upo-

rabili MAPEGROUT 430, mikroarmira-

no sanacijsko malto za lokalna popravi-

la poškodb. Njena prednost je v sesta-

vi, saj lahko z enim izdelkom saniramo 

in končno obdelamo površino tako, da 

je fino zaglajena in primerna za zaključ-

ni premaz. V posameznem nanosu se 

lahko nanaša med 5 in 35 mm. Malto 

so morali v obeh nanosih negovati z 

vlaženjem. 

CVETLIČNA KORITA
Cvetlična korita na balkonih so izde-

lana kot prefabricirani AB-elementi. 

Pred izvedbo je bilo treba vse izpra-

zniti in očistiti. Kljub letom so bila ve-

činoma v relativno dobrem stanju. Po 

izvedeni sanaciji betonske notranjosti 

cvetličnih korit so se ta zaščitila in za-

tesnila z nanosom MAPELASTIC-a 

FOUNDATION. Ta izdelek je skladno s 

SIST EN 1504-2 deklariran kot zaščitni 

premaz (C) za betonske površine kot 

zaščita pred vdorom snovi (PI), zašita 

pred vlago (MC) in za povečanje od-

pornosti (IR). Prav tako so zamenja-

li obstoječe cevi za odvod prevelike 

količine vode iz korit z novimi iz ner-

javečega jekla, ki so zalepljene in za-

tesnjene z MAPEFLEX-om PU 45 FT, 

to je enokomponetno lepilno-tesnilno 

poliuretansko maso, ki ima višji modul 

elastičnosti. Lahko se uporablja na či-

stih in trdnih cementnih, kovinskih, le-

senih in plastičnih podlagah. 

TESNJENJE DILATACIJ
Osnovna konstrukcija ob betonih in 

vertikalnih lamelah je montažna iz pre-

fabriciranih elementov, zato se poja-

vljajo delovni stiki – dilatacije. Te so po 

čiščenju obnovili z vstavljanjem polnilne 

vrvice MAPEFOAM, nanosom temelj-

nega premaza PRIMER A in nato za-

polnili z maso MAPEFLEX PU40. To je 

enokomponentna poliuretanska masa 

nižjega modula, ki se uporablja za te-

snjenje reg in dilatacij med betonskimi 

SLIKA 1: Pogled na tipične poškodbe AB-

elementov na balkonih in pročelju.

SLIKA 2: Pregled nadzora – dodatne zahteve 

za pripravo in nanos protikorozijske zaščite 

armature z izdelkom MAPEFER 1K.
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pročelnimi elementi. Na voljo je v dveh 

odtenkih sive barve, lahko pa se jo 

prebarva z elastično barvo, kot je npr. 

ELASTOCOLOR. 

PREMAZ BETONSKIH POVRŠIN
Po izvedeni obnovi betonskih povr-

šin in zorenju ter sušenju so nanesli 

MALECH, ki je na vodni osnovi, kar je 

zelo pomembno v primeru izvedb v 

stanovanjskih objektih, saj so med iz-

vedbo v uporabi. Ta izdelek je namreč 

skoraj brez vonja in ni vnetljiv. Vodna 

osnova omogoča nanos tudi na ob-

stoječe barve, saj jih ne poškoduje. Ko 

se je MALECH posušil, so začeli nana-

šati elastično zaščitno barvo na akrilni 

osnovi ELASTOCOLOR. Vsi izdelki so 

se nanašali z valjčki. 

ZAKLJUČENA OBNOVA
Po zaključeni obnovi je objekt pridobil 

drugačen videz in tako polepšal sose-

sko. Na srečo se obnova nadaljuje tudi 

na sosednjih objektih. Vsa soseska bo 

tako spet zasijala. Pohvalno!

TEHNIČNI PODATKI
Obnova pročelja bloka v Trnovem, 
Ljubljana

Investitor: Gospodar d. o. o. v imenu 

etažnih lastnikov Trnovski pristan 6

Nadzor: Robert Gradišar, d. i. g.

Odgovorni vodja del: Boštjan Brolih, g. i.

Izvajalec opisanih del:
GRASVET, d. o. o., Ljubljana 

Čas izvedbe opisanih del: september 

2017–junij 2018

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, 

Mapegrout 430, Mapegrout T60

Tesnjenje cvetličnih korit: Mapelastic 

Foundation, Primer 3296

Tesnjenje dilatacij: Mapefoam, Mapefl ex 

PU40, Mapefl ex PU 45 FT, Primer M

Zaključna dekorativna obdelava betonskih 

površin: Elastocolor barva, Malech

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SLIKI 3 in 4: Pogled na vertikalo – nanesena mal-

ta za konstrukcijska popravila MAPEGROUT T60.

SLIKA 5: Pogled na očiščena cvetlična 

korita pred nanašanjem zaščitnega premaza 

MAPELASTIC FOUNDATION.

SLIKA 6: Zapolnjene dilatacije med opečnim 

pročeljem in skeletom z maso MAPEFLEX 

PU40. 

IZPOSTAVLJAMO

MAPEGROUT 430

Enokomponentna, mikroarmirana ce-
mentna malta z dodatki za nadzorovano 
krčenje, ki omogoča posamezne na-
nose v debelinah od 5 do 35 mm tako 
na navpičnih kot vodoravnih površinah. 
Posebna sestava malte omogoča lažjo 
vgradnjo in površinsko obdelavo. Malta 
je namenjena za obnovo in sanacijo 
betonskih površin, popravila segrega-
cijskih gnezd ter ostalih nepravilnosti 
v betonu.

3

4

5

6
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Obnova 
Ravnikarjeve 
arhitekturne 
dediščine 
BETONSKE POVRŠINE OBNOVLJENE 

IN CELOTNE POVRŠINE PROČELIJ 

BREZBARVNO ZAŠČITENE 

OBJEKT NA RIMSKI ULICI (DEL 
FERANTOVEGA VRTA)
Stavbni sklop stoji na območju nekda-

njega emonskega foruma, kar je arhitekt 

Edvard Ravnikar upošteval tako pri obli-

kovanju posameznih stavbnih gmot kot 

tudi pri prikazu arheoloških ostankov. 

Ferantov vrt sestavljajo štiri enote, raz-

porejene po obodu zemljišča. Skupaj z 

obstoječo zazidavo ob Rimski ulici tvo-

rijo programsko mešan kare. V enotah 

ob Rimski, Gregorčičevi in Slovenski 

cesti se nad javnim delom v pritličju in 

ponekod više dvigajo različno visoki 

stanovanjski deli. Nad ravnijo ulice dvi-

gnjena enota ob Slovenski cesti razkriva 

ostanke rimske Emone. Dvorišče kareja 

je prehoden javni park, pod katerim so 

garaže, na zahodni strani ga obroblja 

paviljon. Stavbna telesa z zamikanjem 

ustvarjajo razgiban videz celote, ki ga 

povezuje opečni pročelni plašč z značil-

nimi vogalnimi »šivi«. Opečni plašč po-

nekod prekinja vidna armiranobetonska 

konstrukcija. Zanimiv element pročelja 

so obešena korita za rože, ki nadome-

ščajo pomanjkanje zelenja v okolici. 

Stanovanja so zasnovana v prečni smeri 

in imajo globoke tlorise.*

VPLIV ČASA 
Objekt je bil zgrajen leta 1975. Skoraj 

45 let je torej minilo od gradnje in ob-

nova sestavljenega pročelja je bila nuj-

no potrebna. Betonski elementi so bili 

lokalno poškodovani zaradi korozije 

armature – bodisi zaradi manjšega pre-

krivnega sloja ali večje izpostavljenosti 

elementa. Zaradi zahteve po ohranitvi 

prvotnega videza objekta tip sanacije, 

ki se v zadnjih letih pogosto izvaja, to je 

dodajanje nove toplotno- izolacijskega 

pročelja brez obnove konstrukcije, ni 

bil dopusten. Projekt sanacije je pri-

pravil Iztok Leskovar, u. d. i. g., s po-

udarkom na ohranitvi vidnega betona 

in brezbarvni hidrofobni končni zaščiti 

celotnega pročelja. 

OBJEKT RIHARJEVA
Ta objekt je malce skrit, saj meji na park 

DSO Trnovo, z Barjanske ceste pa se 

ga ne vidi. Videz in sestava pročelja sta 

zelo podobna prej opisanemu. Ravno 

ta odmik pa zagotavlja stanovalcem 

občutek večjega parka in miru, čeprav 

so v neposredni bližini ene glavnih vpa-

dnic v središče mesta. Vhod do objek-

ta je speljan skozi arkado objekta, ki se 

nanj navezuje.

SANACIJA BETONA
Najprej so se locirala lokalna korozijska 

žarišča, nato pa se je okoli korodirane 

armature odstranil beton. Vse beton-

ske površine se je očistilo z vodo pod 

visokim pritiskom z uporabo rotirajo-

če šobe. Rja se je s pomočjo jeklenih 

ščetk na kotnih brusilkah odstranila do 

kovinskega sijaja. Tako očiščena arma-

tura se je zaščitila z dvakratnim nano-

som MAPEFER 1K. S tem se je zagoto-

vil tudi boljši oprijem sanacijske malte.

Za grobo sanacijo betona se je za 

globlje in večje poškodbe uporabi-

la mikroarmirana cementna malta 

MAPEGROUT T60, to je malta za kon-

strukcijska popravila. Lokalno omogo-

ča nanose do 5 cm. 

Zaradi zahteve po vidnem betonu se 

je zaključna – fina malta pripravljala po 

navodilih projektanta. Glavni cilj je bil, 

koliko je bilo le mogoče, ohranjanje pr-

votnega videza stavbe. 

V obeh primerih so malti negovali z 

vlaženjem. 

OBNOVA FUG
Poleg betonskega pročelja je bilo 

treba obnoviti tudi lokalno poškodo-

vano fugirno maso med opekami. 

Poškodovana ali razpokana fugirna 

masa se je odstranila, površina odpra-

šila, navlažila in nato na novo zafugirala 

z maso KERACOLOR GG. Ker je ta na 

voljo v nekaj odtenkih sive barve, je bilo 

enostavno izbrati pravi odtenek. 

BREZBARVNA ZAŠČITA 
PROČELJA, PAROPREPUSTNOST 
NESPREMENJENA
Po zaključeni obnovi betonskih površin 

je bilo treba izvesti brezbarvno, vodo-

odbojno zaščito pročelnih površin. Ker 

imajo navadni hidrofobni premazi manj-

ši delež aktivne/suhe snovi, po navadi 

do 15 %, je projektant zahteval izved-

bo s hidrofobnim izdelkom, ki ima večji 

delež suhe snovi. Zato smo priporočali *Vir: arhitekturni vodnik.
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uporabo zaščite MAPECRETE CREME 

PROTECTION, kjer je ta delež 80 %. Le 

tako je lahko impregnacija in posledično 

zaščita pročelja trajnejša. MAPECRETE 

CREME PROTECTION so nanašali z 

valjčki in čopiči. Pomemben podatek ju 

tudi ta, da se po nanosu ni spremenila 

paroprepustnost. 

ZAKLJUČEK
Ker je podjetje Fors specializirano za 

izvedbo del po planinski ali pa tudi vrv-

TEHNIČNI PODATKI
Obnova in zaščita pročelij stavb na 
Rimski in Riharjevi, Ljubljana

Glavni izvajalec: Lesnina MG 

oprema, d. d. (Rimska) 

Glavni izvajalec: Fors, d. o. o. 

(Riharjeva)

Projektantski nadzor: Iztok 

Leskovar, u. d. i. g.

Izvajalec opisanih del: Fors, d. o. o.

Čas izvedbe opisanih del: september 

2017–oktober 2018

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, Mapegrout T60

Obnova fug na opečnati fasadi: 

Keracolor GG

Zaščita betonskih površin: Mapecrete 

Creme Protection

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

IZPOSTAVLJAMO

MAPECRETE CREME PROTECTION 

Namenski izdelek za izvedbo brezbarvne 
hidrofobne zaščite betonskih površin. 
Primeren je za zaščito tako vertikal-
nih kot horizontalnih površin. Zaradi 
velikega deleža aktivne snovi – silanov 
– v vodni disperziji, ki znaša 80 %, je 
njegova konsistenca v obliki gela. Ne 
vsebuje topil, zato je skoraj brez vonja 
in ni vnetljiv. Poleg betona se ga lahko 
nanaša tudi na ostale porozne gradbene 
materiale. Po osušitvi ne vpliva na videz 
niti na paroprepustnost materiala, na 
katerega je nanesen. 
Po nanosu na betonske površine prepreču-
je vdor v vodi raztopljenih agresivnih spo-
jin, še posebej soli. Zato se ga priporoča 
za zaščito površin na in ob cestah ter ob 
morju, saj zmanjšuje hitrost karbonatiza-
cije. MAPECRETE CREME PROTECTION 
je skladen z zahtevami standarda SIST EN 
1504-2 kot hidrofobna zaščita (H) pred 
vdorom, nadzorom vlage in za povečanje 
odpornosti (princip PI-MC-IR). 

SLIKA 1: Pogled na poškodbe AB-elementov 

stavbe na Riharjevi.

SLIKI 2 in 3: Izvedba sanacije betona z mikro-

armirano cementno malto MAPEGROUT T60.

1

2

3

ni tehniki in ker je bilo pročelje lokalno 

razgibano, so za izvedbo del upora-

bljali kombinacijo vrvne tehnike, vise-

čih odrov in, kjer je bilo možno, dvižne 

košare. 

Po izvedeni obnovi je videz stavb ostal 

takšen, kot si ga je zamislil arhitekt Edo 

Ravnikar, in zato morda kdo ne opazi, da 

sta bili pročelji obnovljeni. Seveda pa to 

vedo stanovalci, pozorni opazovalci, in 

to vemo vsi mi, ki smo bili v projekt ob-

nove tako ali drugače vključeni! Objekt je 

obnovljen, zaščiten in bo v ponos stano-

valcem, ki bivajo v njih, in vsem, ki cenijo 

arhitekturno dediščino Eda Ravnikarja, 

osrednjega slovenskega arhitekta 20. 

stoletja po Jožetu Plečniku. 
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Protipotresna sanacija – 
Vrtec Zelena jama
KOT DEL CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE VRTCA SE JE IZVAJALA TUDI SANACIJA ZIDOVJA

SANACIJA VRTCA
Vrtec Zelena jama je vrtec z večjim otro-

škim igriščem med Zvezno ulico in žele-

znico v Zeleni jami v Ljubljani. V njem je 

13 skupin otrok, od jasli pa vse do pred-

šolskih. Pred izvedbo celovite energet-

ske sanacije, ki je obsegala zamenjavo 

stavbnega pohištva, novo streho in pro-

čelje s toplotno izolacijo ter zamenjavo 

sistemov za ogrevanje in hlajenje objek-

ta, je bilo treba izvesti statično sanacijo 

zaradi posedanja temeljev ter protipo-

tresno ojačitev zidovja. Sanacija se je 

izvajala z dvema sistemoma Mapei, to 

sta sistem Mapei FRG za ojačitev zidov 

(jeder) z ojačitvenim ometom in mrežo 

ter sistem Mapei EQ, ki je namenjen po-

vezovanju opečnih polnil. 

IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM 
MAPEI FRG 
Mapei FRG sistem označuje Fibre 

Reinforced Grout – z vlakni ojačana 

malta, ki v kombinaciji z alkalno odpor-

no mrežico tvori armiran omet, ki pove-

čuje duktilnost zidovja. 

Skladno z načrtom – pozicijami, kjer 

so bile potrebne ojačitve, je bilo tre-

ba predhodno odstraniti vse obsto-

ječe omete do osnovne konstrukci-

je. Najpogosteje je bil to zid iz polnih 

opečnih zidakov, ki se je opral z vodo 

ali pa se je površina posesala, saj so se 

dela izvajala med obratovanjem vrtca. 

Ker je bilo za doseganje ojačitve treba 

povezati obe strani zidu, se je tudi tukaj 

odstranil omet na obeh straneh, na do-

ločenih položajih tudi na pročelni stra-

ni objekta. Pred nanosom sistemskih 

izdelkov se je zid obdelal s temeljnim 

premazom PRIMER 3296. Ta se lahko 

redči z vodo v razmerju 1:1 in se nana-

ša z brizganjem, valjčkom ali čopičem. 

Njegovi glavni nalogi sta površinska utr-

ditev in uravnavanje vpojnosti podlage. 

Nanj se je nanesla dvokomponentna 

malta PLANITOP HDM RESTAURO, ki 

je na osnovi naravnega hidravličnega 

apna (NHL) in eco pucolana ter vsebuje 

visok delež mikroarmature. PLANITOP 

HDM RESTAURO se lahko nanaša v 

posameznih nanosih do 10 mm. V njo 

so vgradili MAPEGRID G  220, alkalno 

odporno stekleno mrežico za ojačitev, 

ki pa je bila prekrita le delno. Zakaj? Za 

povezovanje obeh strani ojačitvenega 

ometa PLANITOP HDM RESTAURO 

je bilo treba vgraditi povezovalne vrvi-

ce iz alkalno odpornih steklenih vlaken 

MAPEWRAP G FIOCCO. Skozi zid so 

izvrtali luknje ter še dodatno luknjo pod 

kotom približno 30°. Luknje so spihali, 

da so odstranili prah. Sledila je priprava 

MAPEWRAP G FIOCCO, tako da je bila 

vrvica približno 40 cm daljša od debeli-

ne zidu. Sredino vrvice, ki je enaka de-

belini zidu, so utrdili z MAPEWRAP 21 

in polnim posutjem s suhim kremen-

čevim peskom QUARZO 0,5. Tako 

SLIKA 1: Objekt pred sanacijo – vidne so razpoke v zidu. 

SLIKI 2 in 3: Vgrajevanje mrežice MAPEGRID G 220 v PLANITOP HDM RESTAURO na 

zunanji in notranji strani objekta.

SLIKA 4: Zid je pripravljen za vgradnjo povezovalnih vrvic MAPEWRAP G FIOCCO. 

 1

 3 2

 4
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pripravljen MAPEWRAP G FIOCCO 

se je vgradil v luknje in nato so se te 

zatesnile. Prostor med vrvico in luknjo 

je bilo treba zapolniti z injekcijsko maso 

MAPE-ANTIQUE I. To je tekoča masa 

na osnovi hidravličnega apna, ki se 

uporablja za konstrukcijsko injektiranje 

in utrditev zidanih konstrukcij. Luknje 

so zapolnili z vlivanjem, tako da se je 

zapolnilo vse proste dele. 

Po utrditvi so izdelali povezavo med obe-

ma stranema tako, da so MAPEWRAP 

G FIOCCO razprostrli v obliki pahljače in 

vgradili v PLANITOP HDM RESTAURO. 

Nato so celotno površino preplastili z 

nanosom PLANITOP HMD RESTAURO 

v debelini 3–4 mm oz. tako, da so pre-

krili MAPEGRID G 220 v celoti. Ker je 

sistem na osnovi hidravličnih veziv, je na 

njega možno nanašati različne mineralne 

mase za glajenje in ravnanje sten kot tudi 

gradbena lepila za vgradnjo pročelnih to-

plotnoizolacijskih plošč. To se je izvedlo 

pozneje na zunanjih površinah vrtca. 

IZVEDBA OJAČITVE – SISTEM 
MAPEI EQ 
Mapeiev EQ sistem je inovativna re-

šitev, ki zagotavlja povezanost npr. 

zidanih polnil in osnovnega nosilnega 

skeleta in mu preprečuje ali pa vsaj 

omejuje porušitev in tako posledično 

preprečuje poškodbe stanovalcev v 

primeru potresa. Zavedati se je tre-

ba, da v primeru potresa vsaka taka 

rešitev pripomore k reševanju ljudi, še 

posebej pa v ustanovah, kot so vrtci, 

saj se otroci ne odzovejo enako kot 

odrasli. 

Osnova za izvedbo sistema Mapei EQ 

je suha, gladka, trdna in čista pod-

laga. Zato so vse obstoječe nanose 

mas za glajenje in barv odstranili z 

brušenjem. Uporabljali so kombinira-

ni sistem brušenja – suho diamantno 

brušenje za grobo odstranjevanje in 

nato še fino brušenje s t. i. žirafami. 

Na tako pripravljeno podlago so na-

nesli namensko enokomponentno 

poliuretansko lepilo v vodni disperziji 

MAPEWRAP EQ ADHESIVE in prile-

pili MAPEWRAP EQ NET, to je dvo-

smerno orientirano stekleno tkanino, 

ki je predhodno obdelana s poliure-

tanskim premazom. Na površino se 

vtisne z uporabo kovinskega valjčka 

MAPEWRAP ROLLER in pazi, da je 

čim bolje povezan z nosilno konstruk-

cijo. Po osušitvi lepila so nanesli še 

sloj malte PLANITOP 200. To je fina 

cementna malta z velikim deležem 

polimera, ki omogoča nanašanje na 

nevpojne podlage, kot so keramične 

ploščice, stekleni mozaik, kot tudi 

na MAPEWRAP EQ NET. Po osušitvi 

PLANITOP-a 200 je bila podlaga pri-

pravljena za nanos mas za glajenje in 

beljenje.

VRTEC VARNEJŠI IN 
ENERGIJSKO BOLJ UČINKOVIT
Po opravljenih delih za konstrukcijsko 

ojačitev so v vrtcu izvedli že omenjeno 

celovito energetsko sanacijo. Tako so 

konec leta 2017 lahko vnovič zaživeli vsi 

zaposleni in otroci v varnejšem in ener-

gijsko bolj učinkovitem vrtcu. Učinek 

opravljenega dela ni viden na prvi po-

gled. Prihranek zaradi energijske učin-

kovitosti bo viden sčasoma. Le želimo 

pa si lahko, da konstrukcijske jakosti 

ne bo »preizkušal« čisto pravi potresni 

sunek. Naj se namesto njega sliši le ve-

selje otrok, tako v vrtcu kot zunaj njega, 

mar ne? 

TEHNIČNI PODATKI
Protipotresna sanacija in sanaci-
ja temeljev zgradbe Vrtca Zelena 
jama, Ljubljana

Investitor: MO Ljubljana 

Glavni izvajalec del: Dema Plus, d. o. o.

Odgovorni vodja del: Salih Bajrić, d. i. g.

Statika: Konstat biro, d. o. o., Ljubljana 

Odgovorni projektant: Edo Štok, u. d. i. g.

Nadzor: Megra Vlado Hutinec, s. p.

Čas izvedbe opisanih del: julij–sep-

tember 2017

Mapeiev distributer: Obnova  

trgovina, d. o. o.

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Izvedba statične ojačitve: 

-  sistem FRG: Mape-Antique I, Mapegrid 

G 220, MapeWrap 21, MapeWrap 

G Fiocco, Quarzo,  Planitop HDM 

Restauro, Primer 3296

-  sistem EQ: MapeWrap EQ Adhesive, 

MapeWrap EQ Net, Planitop 200

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SLIKA 5: Pripravljene vrvice MAPEWRAP G FIOCCO za vgradnjo. Sredina je impregnirana z 

MAPEWRAP 21 in posuta s kremenčevim peskom. 

SLIKA 6: Vgrajevanje MAPEWRAP G FIOCCO. 

SLIKA 7: Stena po vgradnji MAPEWRAP G FIOCCO in injektiranju z MAPE-ANTIQUE I. 

SLIKE SPODAJ: Izdelava povezave – metuljčka z MAPEWRAP G FIOCCO in PLANITOP HDM 

RESTAURO. 
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SM št. 42/2019   41



Obnova dimnika v 
Papirnici Goričane
PO 40 LETIH PRENOVLJEN 43 METROV VISOK 

BETONSKI DIMNIK 

PAPIRNICA GORIČANE SKOZI ČAS
Družba Goričane je ena izmed naj-

starejših slovenskih papirnic, ki je bila 

ustanovljena leta 1740. Na današnji lo-

kaciji se papir proizvaja že od leta 1788. 

Od leta 1890 do konca 20. stoletja je 

družba proizvajala tudi celulozo, a se 

je temu izdelku odpovedala, in sicer 

na podlagi strateške usmeritve v okolju 

prijazno proizvodnjo.

Tovarna danes proizvaja visokokako-

vostne, brezlesne specialne papirje. 

Družba 90 odstotkov svojih proizvodov 

izvozi, predvsem na trge EU, na Balkan 

in v Turčijo. 

SANACIJA IN ZAŠČITA DIMNIKA
V letu 1976 so zagnali novi stroj za pro-

izvodnjo papirja in novo energetiko. Za 

potrebe energetike pa je bil zgrajen tudi 

nov 43 m visok dimnik. Dobrih 40 let je 

minilo od takrat, in zato je bil tudi dimnik 

potreben temeljite obnove. 

Pred začetkom so morali postaviti de-

lovni oder – da, v obliki kroga in vsaj 

43 m visokega! Betonska konstruk-

cija je bila po odstranitvi poškodova-

nih delov betona in čiščenju armature 

sanirana z že poznanim zaporedjem 

MAPEFER 1K – MAPEGROUT T60 oz. 

MAPEGROUT 430. 

Po zaključeni sanaciji betona so na-

nesli temeljno utrditveni akrilni premaz 

na vodni osnovi MALECH. Ko se je 

MALECH posušil, so začeli  nanašati za-

ščitno elastično barvo na akrilni osnovi 

ELASTOCOLOR. Osnovna barva je 

svetlo siva, vrh dimnika pa je pobarvan 

signalno rdeče in belo. Po odstranitvi 

odra so z uporabo dvižne košare dodali 

še svetlobni napis Goričane. Vsi nave-

deni izdelki so se nanašali z valjčki. 

Obnovljeni dimnik je bil del začrtane ob-

nove zunanjih pročelnih površin. Dela 

so bila zaključena v aprilu 2017. Dimnik 

je viden že od daleč in je kot neke vr-

ste kompas, tudi za njihove poslovne 

partnerje. Da jih hitreje najdejo. Naj bo 

tako vsaj nadaljnjih 40 let. Oziroma do 

naslednje obnove. 

TEHNIČNI PODATKI
Obnova dimnika tovarne papirja 
Goričane, Medvode

Investitor: Goričane, tovarna papirja 

Medvode, d. d.

Nadzor: Tomaž Šantl

Izvajalec opisanih del: A5 projekt, d. o. o.

Čas izvedbe opisanih del: december 

2016–april 2017

Mapeiev distributer: Kalcer, d. o. o., 

Goran Špetič

Mapeiev koordinator: Samo Mlinarič

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, Mapegrout 

T60, Mapegrout 430

Zaščitna in dekorativna obdelava: 

Elastocolor barva, Malech

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

REFERENCE

SLIKA 1: Dimnik v fazi sanacije. Potreben je bil 

kar 43 m visok oder. 
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Sanacija stadiona 
Ljudski vrt Maribor
STATIČNA OJAČITEV BETONSKIH NOSILCEV NA TRIBUNI 

STADIONA 

Vsi ga poznamo, simbol slovenskega 

nogometa – stadion Ljudski vrt Maribor, 

dom nogometnega kluba Maribor. 

Po velikosti je tretji stadion v Sloveniji. 

Zgrajen je bil leta 1962, bil vmes še 

povečan in danes lahko sprejme nekaj 

manj kot 13 000 obiskovalcev. Še ve-

dno je sicer v pričakovanju celovite ob-

nove, lansko leto pa je bila dokončana 

statična obnova betonskih nosilcev na 

strehi zahodne tribune. Sanacija dotra-

janih nosilcev je bila izvedena s speci-

alnimi cementnimi maltami in vgradnjo 

sistema FRP– namenske tkanine iz kar-

bonskih vlaken za statično ojačitev. 

PRIPRAVA PODLAGE – 
ČIŠČENJE IN ZAŠČITA 
ARMATURE TER BETONA
Postavitvi gradbišča in uvedbi vseh 

varnostih ukrepov je sledila priprava 

podlage. Z električnimi udarnimi kladivi 

so bili iz nosilcev odstranjeni vsi poško-

dovani, razpokani in slabo sprijeti deli 

betona, vse do zdrave in čvrste podla-

ge. Armatura je bila očiščena do kovin-

skega sijaja z žičnatimi ščetkami, nato 

pa zaščitena z nanosom (dva sloja) 

MAPEFER-ja 1K, namenskega izdelka 

za zaščito armature. Po osušitvi so se 

dela nadaljevala z vgradnjo sanacijske 

malte. Sanacija je bila izvedena s hi-

tro vezočo, mikroarmirano cementno 

malto PLANITOP RASA & RIPARA R4. 

Malta zaradi svoje edinstvene sestave 

omogoča tudi fino površinsko obdela-

vo, brez dodatnega nanosa fine malte, 

po drugi strani pa je hitro vezoča, kar je 

omogočalo hitro nadaljevanje del. 

VGRADNJA TKANINE IZ 
KARBONSKIH VLAKEN 
Osušitvi malte je sledila izvedba ojači-

tve konstrukcije s tkanino iz karbonskih 

vlaken. Najprej je bil na konstrukcijo 

z valjčkom nanesen temeljni premaz 

MAPEWRAP PRIMER 1, ki površin-

sko učvrsti podlago in zagotovi potre-

ben oprijem nadgrajenih slojev. Takoj, 

na še sveži temeljni premaz, je sledila 

vgradnja izravnalnega sloja, s katerim 

se je zagotovila optimalna površina za 

vgradnjo karbonske tkanine. Za ta na-

men je bil uporabljen namenski izdelek 

MAPEWRAP 11. Na podlago je bil na-

nesen s kovinsko gladilko. Nadgradnja 

se je nadaljevala, še vedno po sistemu 

sveže na sveže, in sicer z nanosom dvo-

komponentne, srednje viskozne epo-

ksidne smole MAPEWRAP 31, v katero 

se je takoj po nanosu vtisnila tkanina iz 

karbonskih vlaken MAPEWRAP C UNI-

AX 300/40. Tkanina je bila s pomočjo 

namenskega aluminijastega valjčka te-

meljito vtisnjenja v predhodno nanese-

ne še sveže sloje ter v celoti prepojena 

s še enim nanosom epoksidne smole 

MAPEWRAP 31. 

ZAKLJUČNA ZAŠČITNA IN 
DEKORATIVNA OBDELAVA 
Vsi sanirani nosilci so bili na koncu za-

ščiteni še z barvo ELASTOCOLOR, ki 

je bila na podlago nanesena z valjčkom 

v dveh nanosih na že predhodno nane-

sen temeljni premaz ELASTOCOLOR 

PRIMER. Sistem Elastocolor nudi kon-

strukciji poleg dekorativne vloge tudi 

dodatno zaščito proti zunanjimi vplivi in 

s tem še dodatno podaljša življenjsko 

dobo konstrukcije. 

REFERENCE

TEHNIČNI PODATKI
Sanacija betonskih nosilcev na 
zahodni tribuni stadiona Ljudski 
vrt, Maribor

Investitor: Športni objekti Maribor, 

Mestna občina Maribor

Glavni izvajalec del: SGS gradbena 

skupina, d. o. o.

Podizvajalec opisanih del:  
Vertikala X, d. o. o. 
Čas izvedbe: jesen 2017–pomlad 2018

Mapeiev koordinator: Gregor Knez, i. g.

IZDELKI MAPEI
Sanacija betona: Mapefer 1K, Planitop 

Rasa & Ripara R4

Statična ojačitev: MapeWrap Primer 1, 

MapeWrap 11, MapeWrap C UNI AX 

300/40, MapeWrap 31

Zaščitna in dekorativna obdelava: 

Elastocolor barva, Elastocolor Primer

Podrobnejše informacije o izdelkih najdete 

na spletnih straneh www.mapei.si in 

www.mapei.com.

SLIKA 1: Po čiščenju je bila armatura pred 

vgradnjo sanacijske malte zaščitena proti rjave-

nju z namenskim izdelkom MAPEFER 1K.

SLIKA 2: Fina zaključna obdelava sanacijske 

malte PLANITOP RASA & RIPARA R4 po izved-

bi sanacije armiranobetonskih nosilcev. 

SLIKA 3: Vgradnja statičnih ojačitev – tkani-

ne iz karbonskih vlaken MAPEWRAP C UNI 

AX 300/40 z namenskim epoksidnim lepilom 

MAPEWRAP 11. 

SLIKA 4: Armiranobetonski nosilci stadiona z 

že izvedeno statično ojačitvijo ter delno izvede-

no sanacijo. 
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Sejem 
Dom – 
vse za 
gradnjo in 
prenovo

V začetku marca je na Gospodarskem 

razstavišču potekala največja speciali-

zirana mednarodna sejemska priredi-

tev s področja graditeljstva v Sloveniji s 

ponudbo vsega za gradnjo ali prenovo. 

Sejem Dom je največji sejem glede na 

razstavne površine, število razstavljav-

cev in obiskovalcev – 20 000 kvadratnih 

metrov razstavnih površin in 528 pod-

jetij iz 26 držav. Letošnji je potekal pod 

sloganom Ključne rešitve za vse tiste, ki 
gradijo, prenavljajo ali pa to načrtujejo in 

je privabil več kot 54 000 obiskovalcev.

Tudi letos so bili za obiskovalce na raz-

stavnem prostoru Mapei najbolj zanimivi 

praktični prikazi vgradnje izdelkov – vse-

stranska uporaba tesnilnih mas, hitra iz-

vedba hidroizolacije ter fugiranje z epo-

ksidno fugirno maso, odporno na plesen 

in bakterije. 

Veseli nas vedno večja prepoznav-

nost podjetja Mapei kot zanesljive-

ga partnerja v gradbeništvu. Tudi 

pri individualnih kupcih oz. končnih 

uporabnikih, ki so vsako leto bolj 

željni znanja in uporabnih nasvetov. 

Največ vprašanj je bilo vnovič gle-

de tesnjenja balkonov in teras (lini-

ja Mapelastic), s prihodom pomladi 

postajajo aktualni izsuševalni ometi 

(linija PoroMap), povečuje pa se tudi 

vgradnja vinilnih talnih oblog LVT. 

Sicer pa ima Mapei na voljo celovite 

in raznovrstne rešitve tako za gra-

dnjo kot tudi prenovo. 

Prihodnje leto bo sejem Dom potekal 

od 10. do 15. marca. Se vidimo.

NOVICE
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MadeExpo 
in strokovno 
srečanje

Na dvodnevnem strokovnem sreča-

nju smo skupaj z arhitekti, projektanti 

in poslovnimi partnerji iz Slovenije in 

Hrvaške obiskali tudi sejem MadeExpo 

v Milanu in glavno razvojno središče 

Mapeia. Na sejmu so bile predstavlje-

ne številne novosti v arhitekturi, obliko-

vanju in gradbeništvu. Na Mapeievem 

razstavnem prostoru so bile prikazane 

raznovrstne celovite rešitve tako za iz-

gradnjo novih objektov kot za sanacijo 

in ojačitev obstoječih.

Milano je v zadnjem desetletju doživel 

arhitekturni preporod. Najnovejše in 

najbolj prepoznavne znamenitosti smo 

si ogledali skupaj. Predvsem tiste, ki 

so jih snovali in pri katerih izvedbenih 

postopkih so sodelovali številni prizna-

ni arhitekti in arhitekturni biroji. V četrti 

Porta Nuova najbolj izstopa največja 

stolpnica v Italiji, delo argentinskega ar-

hitekta Cesarja Pellija, v kateri je sedež 

banke Unicredit. Zanimiva je tudi stol-

pnica Bosco vertikale oziroma navpični 

gozd, kjer na dveh stanovanjskih blokih 

raste več kot tisoč dreves in grmičkov. 

V okrožju CityLife izstopata projek-

ta, ki sta nastala v biroju znamenite 

Zahe Hadid, nebotičnik Generali, visok 

170 m, in večstanovanjska soseska. 

Mapei je predan kulturi in tesno pove-

zan z operno hišo La Scala. Njeno no-

tranjost smo si ogledali pod strokovnim 

vodstvom. 

Vez med Milanom in Mapeiem je tesna 

– v centru mesta je tudi sedež podjetja 

in najpomembnejši razvojno-razisko-

valni center. V ulici Cafi ero, kjer je bilo 

pred 80 leti ustanovljeno podjetje, smo 

si pogledali, kako se na najsodobnej-

ši opremi snujejo, izdelujejo in testirajo 

tehnološko napredni izdelki.

Skupaj z vami nam je uspelo na pri-

jeten način osvežiti znanje, pridobiti 

nove informacije in okrepiti medse-

bojne vezi, ki so še kako potrebne za 

dobro sodelovanje in učinkovito delo. 

Zadovoljni ter polni zanimivih vtisov 

se že veselimo skupnih poti in izzivov 

tako pri majhnih kot velikih projektih. 

NOVICE

OBISK SEJMA MADE EXPO, OGLED ARHITEKTURNIH ZNAMENITOSTI MILANA 

IN IZOBRAŽEVANJE V RAZVOJNEM SREDIŠČU MAPEIA 

SLIKA 1: Mapei – razstavni 

prostor, stičišče partnerjev 

in pretok informacij.

SLIKA 2: Najvišja stolpnica 

v Italiji, ki meri 231 m, četrt 

Porta Nuova.

SLIKA 3: Znameniti nebo-

tičnik Generali arhitektke 

Zahe Hadid v četrti CityLife.

SLIKI 4 in 5: Stanovanjska 

bloka Bosco vertikale, 

navpični gozd.

SLIKA 6: Ekipa v preddver-

ju operne hiše Scala.
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www.mapei.si

Tehnološko napredne rešitve izdelki

MAPEI. SVETOVNI PARTNER V GRADBENIŠTVU.


