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Mapei okoljske deklaracije (EPD) so pripravljene v skladu s standardi
ISO 14025, EN 15804 in PCR Environdec (verzija 2.01) in objavljene na
mednarodni EPD platformi.
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Mapei potrjuje svojo zavezo do okolja z uporabo okoljskih deklaracij (EPD).
Okoljska deklaracija (EPD) je transparenten dokument, potrjen in
certificiran s strani neodvisnih institucij ter opisuje vse vplive na
okolje v celotnem obdobju življenjskega kroga izdelka, ki so merjeni po LCA (Life Cycle Assessment) standardizirani metodologiji.
Okoljska deklaracija vključuje informacije o vplivih izdelka na okolje
z vidika globalnega segrevanja, ki jih povzročajo emisije toplogrednih
plinov, tanjšanje ozonskega plašča, izčrpavanje naravnih virov, evtrofikacija (neobičajna rast vodnih organizmov, kot so alge, ki povzročajo
izčrpavanje vodnih živalskih vrst) in onesnaževanje okolja, ki povzroča
nastanek kislega dežja.
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AKTUALNO
Trajnostni razvoj
Družbena odgovornost
REFERENCE
Stanovanja Midtown, Atlanta
Stanovanjski kompleks Sunnyville
Energoprojekt, Beograd
Obnovljene betonske površine
stanovanjskih stolpnic, Škofja Loka
Poslovno središče – Business city,
Singapur
Nakupovalni center Ikea Roncadelle,
Brescia
S&E Grillacademie, Dortmund
Novi poslovni prostori podjetja Intersocks, Kočevje
Hotel Five Palm Jumeirah, Dubaj
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29
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31
32
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34

Hotel Westin Hamburg, Hamburg
Lotus Mega Yacht, Dubaj
Hotel Excelsior, Dubrovnik
Prenova gostišča in graščine Kobilarne Lipica, Lipica
Terme 3000, Moravske Toplice
Golf klub, Köln
Stadion v Sankt Peterburgu, Sankt
Peterburg
Športno igrišče, Koprivnica
Pediatrična bolnišnica Haukeland,
Bergen
Sunshine Coast University Hospital,
Queensland
FIFA – svetovni muzej nogometa,
Zürich
Piazza Venezia, Rim
Katedrala v Materi, Matera

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Koncertna dvorana La Seine Musicale,
Pariz
Rekonstrukcija Narodne galerije,
Ljubljana
Mozaiki v podzemni železnici, New
York
Svetilnik El Poris, Tenerife
Most Maslenica, Maslenica
Polaganje predorskih robnikov in
izvedba barvnega premaza v predoru
Sten, Škofja Loka
Zaščita betonskih sten tunela Markovec, Koper
Proizvodnja pekovskih izdelkov Di Leo,
Matera
Pivovarna Baladin, Piozzo
Proizvodni obrat Perfex in Boni,
Beograd
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NASLOVNICA:
Vrednote, ki jih simbolno
povezuje beseda
TRANSPARENTNOST, Mapei
postavlja v ospredje svojega
delovanja. Udejanja jih najprej
z inovativnostjo, ki omogoča
razvoj takšnih izdelkov, ki
so čim bližje pričakovanjem
kupcev in hkrati prijazni do
okolja. Kakovostni izdelki in

rešitve, temelječe na trajnostnem
razvoju, ki so uporabljeni tudi
v prikazanih referencah, pa
niso edini motor napredovanja
in konkurenčnosti. Prav zato v
jubilejni, 40. številki naše revije,
povzemamo delovanje Mapeia na
področju športa, kulture, znanosti
in humanitarne dejavnosti.
Takšna politika ni le družbena
odgovornost, temveč je temelj
dolgoročne poslovne uspešnosti
podjetja.

REVIJA SVET MAPEI
Leto XIV – številka 40 –
avgust 2018

DIREKTOR MAPEI, D. O. O.,
IN ODGOVORNI UREDNIK
Robert Požar
UREDNIŠTVO
Po.svet, d. o. o.
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

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.

PREDSEDNIK IN GLAVNI IZVRŠNI
DIREKTOR
Giorgio Squinzi

Pri pripravi te številke so tekste,
fotografije in sporočila prispevali:
Mapei S.p.A., Milano, Mapei
Croatia d. o. o., Mapei SRB d. o. o.,
Mapei, d. o. o., Novo mesto.

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

ODGOVORNA UREDNICA
Adriana Spazzoli
KOORDINACIJA
Metella Iaconello

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.

GRAFIČNA IZVEDBA
Multigraf, d. o. o.
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pred vami je jubilejna revija Svet Mapei. Štirideset številk je za nami! Razumljivo je, da smo zadovoljni z
zavzetostjo in odločenostjo članov ekipe, ki smo bili vključeni v nastajanje revije, da delamo za pravi namen:
za pretok znanja in informacij, za krepitev razumevanja glavnih področij, kjer je bil potreben razvoj stroke, za
vpogled v odgovornost posameznih deležnikov v procesu dela, za izboljševanje sodelovanja, medsebojnega
spoštovanja ter s tem za večanje strokovnosti in inovativnosti.
Pri prvih številkah smo se ukvarjali s tem, o čem bomo pisali, ker referenc ni bilo veliko in praktičnega
znanja, temelječega na lastnih izkušnjah, tudi ne na pretek. Skozi mnogo izdaj smo doživeli velik napredek.
Danes imamo pri rubriki Mnenje strokovnjaka težavo z izborom področij in tem, s katerimi se srečujemo
na deloviščih, o katerih bi bilo treba poglobljeno spregovoriti, saj je pobud veliko. Odličnih referenc, ki
smo jih izvedli, mnoge skupaj z vami, je več, kot jih zmore zajeti obseg posameznih revij. Verjeli smo in
verjamemo, da nam ta revija pomaga premagovati izzive, s katerimi se vsak dan srečujemo na slovenskem
trgu gradbeništva. In veseli smo, da ste tudi naši partnerji pri tem postali zunanji sodelavci, soustvarjalci te
revije. Direktorica marketinga Skupine Mapei Adriana Spazzoli je v eni zadnjih številk italijanske izdaje Realta
Mapei v uvodu zapisala, da s komunikacijo zmagujemo: »Commmunicare e una battaglia vinta.« In mi vsi v
Mapeiu, skupaj z vami, smo teh bitk na poti h kakovosti izbojevali veliko.
Tudi pri ustvarjanju Sveta Mapei je bilo tako. Združili smo moči dežel
naše nekdanje skupne domovine, se pri tem povezovali z univerzami,
inštituti, investitorji, projektanti, arhitekti in izvajalci, ki ste uresničili ideje
z vsem zanosom ter upoštevanjem vseh podrobnosti pri načrtovanju in
izvedbi. Konec delo krasi, brez odlične izvedbe vsi predhodni koraki ne
bi imeli pomena.
V arhitekturnih projektih po vsem svetu so tako opredmetene Mapeieve
vrednote. Pri tem ne mislimo le na varnost in kakovost izdelkov in storitev. Inovativne, trajnostne rešitve
omogočajo izboljšanje procesov dela in kakovost življenja pri izgradnji domov, delovnih okolij, turističnih,
gospodarskih in infrastrukturnih objektov nasploh, ne pozabljamo tudi na odgovornost pri obnovi pomembnih
stavb lokalne in svetovne kulturne dediščine, zgodovinskih objektov, muzejev in pomembnih športnih objektov.
Med izvedenimi referencami boste zaznali, da te vrednote v praksi udejanjamo. Predsednik Skupine Mapei
Giorgio Squinzi rad poudari, da sta tako delo kot umetnost povezana s strastjo in nikoli nista ločeni celoti. Tudi
Mapeieva strast do športa je nedvomna. Poleg vlaganja v razvoj in znanje ljudi Mapei vlaga v sodelovanje z
univerzami in inštituti, veliko pa tudi v razvoj športa in umetnosti. Z večanjem socialnih razlik pa vse pogosteje
tudi v projekte, ki prispevajo k dobremu ljudem v stiski in sveta nasploh. O tem smo pisali v tokratni jubilejni
številki.
Naj zaključimo z mislijo, ki jo je predsednik izrekel ob lanski 80-letnici podjetja: »Ne želim, da bi izpadlo,
da promoviramo Mapeievo družbeno vlogo. Želim samo poudariti, da je to pot do Mapeievega uspeha,
Uredit
e
današnjega in tudi prihodnjega«. Vsakodnevno živeti te vrednote je veselje in ponos vseh nas. Skupni uspeh je
središ v m
ča N
posledica odprtega, transparentnega sodelovanja in komunikacije, ki prinaša dobro vsem. To so korporativne
vrednote podjetja, ki jih simbolno povezuje beseda transparentnost, in ne obstajajo le na papirju.

» S komunikacijo
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TRAJNOSTNA GRADNJA IN TRANSPARENTNOST

USPEŠNOST,
TEMELJEČA NA
TRAJNOSTNEM RAZVOJU
Številke govorijo same po sebi. Mapei je
vsa leta, tudi v daljših obdobjih, ko časi
gradbeništvu niso bili naklonjeni, nenehno rasel. 73 proizvodnih obratov z najsodobnejšo opremo na 5 kontinentih v 34
državah sveta, 2,4 milijarde evrov prometa, več kot 9000 zaposlenih, 66 000
partnerjev po vsem svetu, s katerimi z

roko v roko izvaja projekte, delček katerih predstavljamo tudi v tej številki. Teh
referenc ne bi bilo brez kakovostnih izdelkov in rešitev, teh pa ne brez nenehne
kreativnosti in inovativnosti. To naravnanost Mapei ohranja ob sodelovanju
z umetniki, ki jim je kreativnost osnovno
poslanstvo. O tej povezanosti pišemo

več na zadnjih straneh tokratne revije, na
začetku pa velja poudariti, da prek 1000
Mapeievih motiviranih strokovnjakov deluje v 28 razvojnih centrih v 18 državah
sveta, iz česar izhaja velika sposobnost
inovacij. Razvoj – novi izdelki v okviru
specializacije Mapeia, temelječi na več
kot 1000 novih formulah na leto in nenehno izpopolnjevanje njihove kakovosti,
je nespremenjeno vodilo podjetja že več
kot 8 desetletij.

» Širok nabor kakovostnih

izdelkov in internacionalizacija
prinašata konkurenčnost
Raziskave so nenehno osredotočene tudi
v razvoj trajnostnih rešitev, med drugim
izdelkov z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin, ki izboljšujejo bivanjsko
ugodje in varujejo zdravje izvajalcev ter
snovanje izdelkov iz recikliranih surovin.
Zdrava, uravnotežena in stabilna rast je
lahko zasnovana na zavedanju, da trajnostni izdelki ne morejo nastati v podjetju, ki
ni prežeto z »zeleno« filozofijo, kar pri trajnostni gradnji pomeni varčevanje z vsem
– z naravnimi viri, vodo, energijo, nepovratnimi materiali ob hkratnem zmanjševanju
emisij ter tekočih in trdnih odpadkov. 70 %
razvojnih prizadevanj je v Mapeiu usmerjenih v trajnostne, okolju prijazne izdelke,
ki dajejo pomemben prispevek vsem glavnim sistemom trajnostnega merjenja, kot
sta LEED (Leadership in Environmental
and Energy Design) in BREEAM (BRE
Environmental Assesment Method). Trije
stebri torej – specializacija, internacionalizacija in raziskave, temelječe na trajnostnem razvoju, so gonilo napredovanja in
konkurenčnosti podjetja.
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Sistemi upravljanja kakovosti so že dolgo temeljni kamen podjetniške kulture,
saj je bil v Mapeiu vpeljan že leta 1994
in certificiran po standardu ISO 9001.
Vse od uvedbe se postopki redno obnavljajo. Poglavitni Mapeievi proizvodni
obrati delujejo tudi v skladu z okoljskim
standardom ISO 14001 in OHSAS
18001. Izdelki in sistemi izpolnjujejo
zahteve evropske uredbe o gradbenih
izdelkih CPR 305/2011. Dober primer
so izdelki z zelo nizkim izpustom hlapnih organskih spojin iz linije ECO, ki
se lahko pohvalijo z oznako EMICODE
EC1 in EMICODE EC1 PLUS, ki so v
skladu s smernicami GEV, združenja za
kontrolo emisij gradbenih izdelkov, ter z
oznako DER BLAUER ENGEL. Zadnja,
oznaka Modri angel, se od drugih sistemov ocenjevanja loči po tem, da nima
različnih razredov razvrščanja izdelkov,
ampak samo en certifikat: izdelek je
ali pa ni v skladu z zahtevami oznake.
Certifikat potrjuje, da ima izdelek zelo
nizek izpust hlapnih organskih spojin
(HOS) in ne vsebuje nevarnih snovi.
Vsako leto in vedno, ko predpisi to določajo, izdelke, ki so že na trgu, preverijo neodvisne pooblaščene ustanove.
Od leta 1992 je Mapei v programu
odgovornega ravnanja do okolja
– Responsible Care, ki predstavlja
zavzetost mednarodne kemične industrije za trajnostno gradnjo. Mapei
že več kot desetletje tesno sodeluje z
Združenjem za trajnostno gradnjo U. S.
Green Building Council (GBC), ki izdaja
pravilnik LEED, to je sistem, ki v svetovnem merilu spodbuja zavedanje o

» Izdelki Mapei pripomorejo
k razvoju ekološko
neoporečnih projektov

pomembnosti obnovljivih virov energij
in energetsko varčne gradnje.
Mapei je poleg navedenega razvil tudi
koncept GREEN INNOVATION (nizka
vsebnost HOS, recikliranje, Bioblock®,
LowDust …) in ga uporabil za vse tiste izdelke, ki poleg spoštovanja zahtev, predvidenih s protokolom LEED, upoštevajo

LJUDJE

PROCESI

» V življenjskem

ciklu izdelka so
upoštevani vsi
okoljski vidiki

IZDELKI

še druge pogoje, ki izboljšujejo bivanjsko
ugodje in varujejo zdravje izvajalcev. To
so resnične tehnološke izboljšave, ki pripadajo samo podjetju Mapei.
Mapei je leta 2016 prejel certifikat organa Certiquality za okoljsko izjavo
izdelka EPD (Environmental Product
Declaration), ki opisuje vpliv določenega izdelka na okolje v času njegovega
celotnega življenjskega kroga LCA (Life
Cycle Assessment).
Okoljska izjava izdelka (EPD, Environmental Product Declaration) je celostno
certificirano poročilo, pripravljeno v skladu z mednarodnimi standardi, kot sta
na primer ISO 14025 in EN 15804, ki se
osredotoča na okoljski učinek izdelka v
različnih točkah njegovega življenjskega
kroga – LCA. Življenjski krog proizvoda
je zaporedje medsebojno povezanih faz
skozi celotno vrednostno verigo izdelka,
od nakupa in prevoza surovin ter primarnih proizvodov, proizvodnje,
distribucije in uporabe do reciklaže
in njegove končne odstranitve.
Upoštevani so številni okoljski vidiki, od najbolj poznanega globalnega
segrevanja zaradi toplogrednih plinov
(Global Warming Potential, poznan tudi
kot ogljični odtis) do evtrofizacije (večanje količine biomase oz. alg v vodi kot
posledica osiromašenja vodne favne),
tanjšanja ozonskega plašča, sprememb
nekaterih onesnaževalcev v kisle snovi
(posledica so kisle padavine), zmanjševanje naravnih virov ter še in še.
EPD je v pomoč arhitektom, projektantom in drugim uporabnikom, saj lahko s
pomočjo okoljske informacije bolje razumejo trajnostne lastnosti nekega izdelka
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» Mapei prostovoljno preverja

izdelke, ki presegajo zahteve
standardov
in njegov vpliv na okolje. Zavodi in protokoli za certificiranje stavb, denimo LEED
in BREEAM, upoštevajo kriterij trajnostne
gradnje in določajo posebne zahteve za
gradnjo stavb, ki temeljijo na principu
LCA. In še pomembno spoznanje, ki počasi vnovič prihaja v zavest ljudi – kakovost in trajnost izdelkov sta izjemnega pomena. Daljši ko je življenjski cikel izdelka,
bolj je trajnosten. In tudi tu je velik prispevek Mapeia. Poleg tega arhitekti zelenega
javnega naročanja – GPP (Green Public
Procurement), ki je postalo obvezno v
številnih evropskih državah, tudi v Italiji,
zahtevajo izdelke, ki so v skladu z mednarodnimi standardi trajnostne gradnje.
Uporaba izdelkov Mapei zaradi skladnosti z najpomembnejšimi v svetu razširjenimi »zelenimi programi«, kot sta LEED in
BREEAM, in zaradi okoljske izjave EPD v
najpogosteje uporabljenih kriterijih za zeleno gradnjo pripomore k pridobitvi precejšnega števila kreditnih točk.
Mapei razširja svojo odgovornost in krepi
svoje transparentno delovanje s (samo)
preverjanjem na trgu že prisotnih izdelkov, ki presegajo zahteve standardov.
Laboratorije za preverjanje kakovosti ima
namreč vsak Mapeiev proizvodni obrat,
kar omogoča stalen nadzor skladnosti
izdelkov. Vse surovine se pred uporabo v
proizvodnji pregledajo in vzorce končnih
izdelkov dodatno preverijo, če ustrezajo
zasnovanim lastnostim. S tem sledi skladnost z mednarodnimi standardi in dokazuje resničnost vseh podatkov, ki so

» Zmogljivost ter

izziv trajnostne gradnje jemlje z vso odgovornostjo. Etično obnašanje ter iskanje vse bolj inovativnih rešitev
za trajnostno projektiranje in
gradnjo sta poglavitni zavezi,
ki zahtevata odgovorno izbiro
pristopov, da bi projektantom,
izvajalcem in naročnikom lahko ponudili varne, zaupanja vredne in
obstojne izdelke, ki so prijazni do okolja.
Zavzemanje za varstvo okolja se odraža
v tem, da energijo in vire uporablja na
trajnosten način. Konkretne izboljšave
se redno spremljajo in iščejo nove poti
prihrankov. Na ta način izvajalci in uporabniki lahko izbirajo med vse bolj učinkovitimi in trajnimi izdelki.
To je pot, ki v središče postavlja varovanje zdravja in kakovostno arhitekturo.
Ta naravnanost je skozi prakso dozorela
na najzahtevnejših gradbiščih po vsem
svetu. Inovativne, obnovljive surovine, ki
zmanjšujejo energetsko porabo in imajo
zelo nizek izpust hlapnih organskih spojin, prispevajo h kakovostni in dolgotrajno obstojni gradnji kot npr. Siemensov
center trajnostnega urbanega razvoja v
Londonu
(Siemens Sustainability Centre). To je
prva stavba na svetu, ki je prejela najvišjo oceno za trajnostno gradnjo po
sistemih certificiranja LEED (platinum) in
BREEAM (outstanding) ter zmagovalna
trajnostna gradnja v Singapurju (Center
Mapletree Business City) v Singapurju,
ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Pri

obstojnost gresta z roko
v roki z varstvom okolja
navedeni na dokumentaciji in embalaži.
To, kar zares šteje, so dejstva, sledljiva
skozi preverjanja in konkretne projekte.
Za Mapei trajnostna gradnja postaja vse
pomembnejše poslanstvo. Kakovost
tako vse bolj pomeni to, da izdelki Mapei
ohranjajo zdravje ljudi in spoštujejo okolje. To vodilo je ključ tehnoloških inovacij.
Mapei kot vodilen igralec na trgu etični
6 SM št. 40/2018

izgradnji obeh centrov so vključene številne Mapeieve rešitve in izdelki.
Da bi promovirali tovrstno naravnanost
vseh zaposlenih za izvajanje začrtane
politike, je Mapei uvedel kodeks socialne odgovornosti in kodeks etičnih načel
v skladu s politiko podjetja in zahtevami
standardov in zakonov.

» Napredek ob

napredku vseh
Mapei prek stalnih izpopolnjevanj in
usposabljanj redno spodbuja svoje zaposlene, da dejavno sodelujejo pri procesu družbene odgovornosti, in jih opogumlja, da prevzamejo dejavno vlogo pri
uvajanju teh vrednot tako znotraj podjetja kot v njihovem bivanjskem okolju.
Politika podjetja je usmerjena tudi v skrb
za zdravje zaposlenih in varnost pri delu,
ta pristop pa se stalno izboljšuje in nadgrajuje, tudi prek Sistema upravljanja varnosti
(Safety Management System – SMS).
Ni torej prenagljena misel, da Mapei raste,
ker je svojo zgodbo prihodnosti, ekološko
vzdržnega razvoja, zasnoval na tehnološko dovršenih izdelkih in usmerjenosti na
ljudi. Odprta komunikacija, temelječa na
preverljivih informacijah, je slej ko prej razpoznana in vse bolj cenjena. In prav zato
smo to jubilejno, 40. številko Sveta Mapei
posvetili osvetlitvi temeljnih vrednot
Mapeia, v prvem delu prikazu odgovorne,
zdrave rasti, temelječe na najsodobnejših
izdelkih, spoštljivega odnosa do zaposlenih, partnerjev ter okolja, katerega del
smo, na sklepnih straneh pa smo povzeli
konkretna dejanja udejanjanja Mapeieve
širše družbene odgovornosti.

ZA MAPEI TRAJNOSTNI NAČIN NI MODNA MUHA
14 KONKRETNIH DOKAZOV
MAPEIEVE ZELENE USMERITVE

1

ZGODOVINA ZAVZETOSTI IN PRIZADEVNOSTI

2

IZDELKI, KI PRIPOMOREJO K VAROVANJU
OKOLJA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Certificirani gradbeni izdelki, ki spoštujejo okolje in
uporabnike.

Skupaj gradimo trajnostno prihodnost. 70 % raziskav je
usmerjenih v razvoj ekološko neoporečnih izdelkov.

TEHNOLOGIJA BIOBLOCK

Inovativna tehnologija, ki preprečuje nastajanje plesni.

TEHNOLOGIJA LOW DUST

Občutno zmanjša količino prahu v prostoru med proizvodnjo
in vgradnjo.

TEHNOLOGIJA ULTRALITE

Lepilom zagotavlja nižjo težo in istočasno omogoča boljšo
izdatnost, manjši napor pri nanosu in manjši vpliv na okolje
zaradi prevoza.

STRATEGIJA LOGISTIČNE DISTRIBUCIJE

Zmanjševanje porabe goriva ter onesnaževanja in spodbujanje železniškega prevoza.

RAZISKAVE IN RAZVOJ ZA KAKOVOST ZRAKA
V NAŠIH DOMOVIH
Snovanje izdelkov in sistemov z zelo nizkimi izpusti hlapnih
organskih spojin.

STRATEGIJE ZMANJŠAJ, VNOVIČ UPORABI,
RECIKLIRAJ

Zmanjševanje odpadkov, odpadnih vod in uporaba recikliranih
materialov.

STRATEGIJE ZELENEGA IZOBRAŽEVANJA

Posebni tečaji za izvajalce o uporabi Mapeievih ekološko
neoporečnih izdelkov.

STRATEGIJE ZA ENERGETSKI PRIHRANEK
Racionalizacija porabe energije in rešitve za energetski
prihranek stavb.

GLOBALNA OKOLJSKA USMERITEV

Mapei je vključen v svetovni program odgovornega ravnanja
kemijskih podjetij – Responsible Care.

GLOBALNA PODPORA ZELENIM PROGRAMOM
Mapeievi izdelki prispevajo k protokolom trajnostne gradnje
po vsem svetu.

GRADNJA ZELENIH STAVB

Nedavno postavljeni Mapeievi proizvodni obrati so bili načrtovani in zgrajeni po protokolu LEED.

OCENJEVANJE ŽIVLJENJSKEGA KROGA
IZDELKOV

Kompetenten in strokovno usposobljen kader za ocenjevanje
vpliva na okolje v času celotnega življenjskega kroga izdelka.

/mapeispa

DRUŽBENA ODGOVORNOST

ŠPORT
Ustvarjanje dobička ni edini cilj podjetja, ki promovira trajnostno
poslovno politiko. Mapei ima jasno opredeljeno vlogo v družbi in ta
odgovornost je vgrajena v temelje poslovnega značaja in ugleda podjetja. Ta naravnanost se, kar je najbolj pomembno, kaže v izvedenih
projektih, predsednika Skupine in Mapeia pa tudi niso obšla priznanja z
različnih področjih, ki potrjujejo, da je Mapeievo prizadevanje opaženo in
spoštovano.
Vztrajnost športnikov
»Nikoli ne prenehajmo pedalirati,« je življenjski moto velikega oboževalca kolesarjenja predsednika Skupine Giorgia
Squinzija. Vrednote Mapeia izhajajo iz
strasti, predanega dela in vztrajnosti,
kar je tudi skrivnost uspeha športnikov.
Popularnost vseh športnih dogodkov, v
katere je vključen Mapei, ni presenetljiva,
saj si je Mapei z dolgoletnim vlaganjem
in neposredno vključenostjo v šport pridobil poseben status. Ne samo z zagotavljanjem najsodobnejših materialov in
tehnologij za izgradnjo in obnovo športnih objektov, temveč tudi z vlaganjem
v različne športe in Mapeievo športno
središče.

8 SM št. 40/2018

Od leta 1993 do leta 2002 je imel Mapei
zmagovalno kolesarsko ekipo, uvrščeno
v svetovni vrh. Nato je podpiral mlade kolesarske ekipe, že 10 let pa je glavni partner mednarodnega kolesarskega združenja Union Cyclist Internationale (UCI)
pri svetovnih kolesarskih prvenstvih.

Mapei je kupil in obnovil stadion v
Reggio Emili, že od leta 1988 sponzorira
nogometno ekipo U. S. Sassuolo Calcio,
ki igra v prvi italijanski ligi Serie A in je
v samo desetih letih iz lokalnega kluba
pod Mapeievem patronatom vstopila v
evropsko ligo. To je bil uspeh brez primere. Prav zaradi tega je Mapei med
drugim prejel tudi nagrado Brera, ki jo
podeljujejo športnikom in posameznikom, ki so dosegli svoje rezultate na »dih

SLIKA LEVO: Namen športnega središča vse od leta 1996 je športnikom pri treningu dajati
največjo možno strokovno podporo z nudenjem tehnično dovršenih znanstvenih in etičnih metod,
ki zagotavljajo optimalen razvoj spretnosti, moči, vrhunske pripravljenosti športnikov.
SLIKE SPODAJ: Mapei je kot partner UCI več kot desetletje glavni sponzor na svetovnih kolesarskih prvenstvih.

jemajoč način«. Ki so bili inovativni borci.
Mapeiev nogometni klub Sassuolo je
prvi v ligi tudi po svoji dobrodelnosti. Ob
potresu v Arquati, ko so športne površine postale bivališče za brezdomce, je
Sassuolo tja napotil enega svojih trenerjev in omogočil, da so mladi fantje nadaljevali s treningom, prav tako pa je klub
»posvojil« enega od milanskih nogometnih klubov – športnikov s posebnimi
potrebami.
Mapei je podprl tudi žensko nogometno
reprezentanco, spodbuja razvoj drugih športov, npr. smučanja, košarke,
golfa …
V začetku julija je letos že štiriintridesetič
potekal prav poseben dogodek v svetu športa – ReStelvio, ki povezuje okoli
3000 udeležencev iz vse Evrope, ki želijo
ne samo premagati te mistične serpentine, temveč občutiti Mapeievo ozračje,
v katerem je vsakdo spodbujan, da, obkrožen z naravo visokogorja, umiri misli
in se sooči sam s seboj, da prestopi svoje meje.
Povezanost s športom je vidna tudi v našem lokalnem okolju. Mapei je povezan s
slovenskimi kolesarskimi dogodki, predvsem tistimi, ki jih organizira kolesarski
klub Adria Mobil.
Pred desetletjem prvič in od takrat vsako leto se slovenska ekipa kolesarjev
pridruži športnemu prazniku na Stelviu.

SLIKA ZGORAJ: V stadion, ki je najpomembnejši večnamenski športni objekt v pokrajini Reggio
Emilia, Mapei sistematično vlaga od leta 2013.
SLIKA SPODAJ LEVO: Predsednik Mapeia Giorgio Squinzi in predsednik NK Sassuolo Giovanni
Carnevalli prevzemata nagrado Brera Prize za leto 2016. Strogo žirijo sta prepričala pogumen preboj
nogometnega kluba Sassuolo v evropsko ligo in Mapeiev prispevek k razvoju kolesarskega športa.
SLIKA SPODAJ DESNO: Evropska liga 2017, kako vznemirljiva izkušnja!

SLIKA ZGORAJ LEVO: Adriana Spazzoli in Giorgio Squinzi, gonilni sili Mapeia, se veselita z
ekipo, ko je Mapeiev klub Sassuolo vstopil v prvo nogometno ligo – elitno Serie A.
SLIKA ZGORAJ DESNO: Nogometna ekipa Sassuolo je obiskala Mapeievo stojnico ob 80-letnici podjetja na sejmu Marmomac 2017.

SLIKA LEVO: Pri ženskem nogometu je Serie A
lepša.
SLIKE SPODAJ: Na ReStelvio, velikem športnem
prazniku, se je tudi letos družilo okoli 3000 športnikov, prijateljev in poslovnih partnerjev Mapeia.

SM št. 40/2018 9

DRUŽBENA ODGOVORNOST

KULTURA,
ZNANOST,
OKOLJE
Partner pri kulturi, znanosti in ohranjanju okolja

Mapei je imel vedno pozoren odnos do
ohranjanja kulturne dediščine, kar izhaja
iz trdnega prepričanja, da delo in umetniško izražanje ne moreta biti ločena, saj
so Mapeieve tehnologije tesno povezane s projekti, ki so sestavni del kulturno-zgodovinske dediščine v številnih deželah sveta. Z milansko Scalo je povezan
že od leta 1984, sodeloval je pri celoviti
obnovi objekta, strast do kulture je formalno utrdil, ko je leta 2008 postal ustanovni član, vezi pa so se še okrepile, ko
so Giorgia Squinzija povabili, da se pridruži odboru direktorjev milanske Scale.
Mapei je tudi ustanovni član Narodne

akademije Svete Cecilije, najstarejše
glasbene ustanove na svetu, iz katere
izhajajo številni skladatelji in glasbeniki,
med drugim Rossini, Paganini, Liszt,
Berlioz … Prav tako Mapei tesno sodeluje z Narodnim muzejem znanosti in
tehnologije ter je sodeloval pri obnovah
številnih drugih znamenitih stavb, tudi
pri Guggenheimovem muzeju v New
Yorku in pri zbirki Peggy Guggenheim v
Benetkah.
Guggenheim Intrapresae je najbolj prepoznaven model podjetja, ki že 25 let
uspešno združuje izbran krog inovativnih
italijanskih podjetnikov in mednarodnih

podjetij, ki se zavedajo pomena kreativnosti v razvojnih in proizvodnih procesih.
To sodelovanje Mapeia je preseglo klasičen sponzorski odnos. Gre za stalno
sodelovanje, s katerim muzeju omogočajo finančno stabilnost, podjetja pa v
sodelovanju z umetniki razvijajo nove
poti razmišljanja pod novim sloganom:
Združujmo strast. Ustvarjajmo priho-

SLIKA ZGORAJ LEVO: Mapei je ustanovni član in sponzor milanske
Scale vse od leta 2008, v njej je organiziral številne koncerte za poslovne
partnerje, veliko jih je bilo posvečenih tudi raziskovalnim in humanitarnim
namenom, kot npr. italijanske lige za boj proti tumorjem, ženske sekcije
Rdečega križa, pomoči socialno ogroženim otrokom v Italiji in po svetu …
SLIKA ZGORAJ: Ameriški muzej, umetnina moderne arhitekture, ki jo
je oblikoval Frank Lloyd Wright, eden najbolj prepoznavnih arhitektov 20.
stoletja, je bil po 50 letih potreben celovite, zelo zahtevne prenove, ki je
terjala poglobljeno raziskovalno delo in zanesljivega partnerja. Združeni
obnovitveni sklad je leta 2007 za ta projekt izbral Mapei in dobra izkušnja pri
tem sodelovanju je bila temelj za dolgoročno povezovanje.
SLIKA LEVO: V letu 2009 je bilo obnovljeno pročelje stavbe v Benetkah, v
kateri je razstavljena zbirka Peggy Guggenheim. Izvedena je bila pod strokovnim vodstvom ekipe Mapei, prav tako pa je bil pred dvema letoma pod
mecenstvom Mapeia obnovljen zadnji del, kjer je kavarna.
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SLIKA ZGORAJ: Mapei
je uradni platinasti
sponzor mednarodne
ustanove, milanskega
trienala, kar omogoča
organizacijo kulturnih
projektov in vzdrževanje
domicilne stavbe –
Palazzo dell'Arte.
SLIKA SPODAJ:
Predsednik Skupine
Mapei je tudi član Odbora
direktorjev ugledne ustanove Veneranda Fabbrica
del Duomo, ustanovljene
leta 1387, katere namen
je še danes ohranjati
lepote najpomembnejše
blagovne znamke Milana.
Ta filozofija se prenaša
tudi v našo regijo.

dnost. »Let's share a passion. Let's design the future.«
Sponzoriranje mednarodne ustanove z
malodane stoletno tradicijo, milanskega
trienala, La Triennale di Milano, ki organizira razstave, konference, dogodke,
povezane z umetnostjo, modo, filmom,
komuniciranjem in družbenimi vprašanji, je pomemben Mapei mejnik predanosti svetu kulture, inovacij in družbene
odgovornosti.
Mapei sponzorira projekte (National day),
ki prispevajo k zavedanju o pomenu ohranjanja kulturne arhitekturne dediščine
objektov, ki so v lasti zasebnih lastnikov,
SLIKE SPODAJ: Veseli
smo, da smo bili z rešitvami
Mapeia poleg pri obnovi
starih stavb, ki ohranjajo
kulturno dediščino v naši
regiji, kot npr. pri rekonstrukciji Narodne galerije v
Ljubljani, obnovi znamenitega
Palace hotela v Portorožu
(Kempinski Portorož),
statičnih ojačitvah Palače
Urbanc (Galerija Emporium) v
središču Ljubljane, obnovi samostana v Pleterjah in Gradu

a so zaradi svoje zgodovinske vrednosti
zaščiteni. Ohranjanje okolja je ena ključnih nalog Mapeia, zato je ponosen korporativni zlati donator Okoljevarstvenega
sklada Italije (F. A. I.), s katerim je Mapei
zaključil kar nekaj odmevnih projektov.
Svojo družbeno odgovornost je potrdil
tudi s spodbujanjem razvoja trajnostnih

Brežice, cerkve v Mostu na
Soči in tudi širše na območju
nekdanje skupne države,
denimo pri obnovi Knežje
palače v Zadru, palače v

Šibeniku iz 15. stoletja (Hotel
Life Palace), starih Hotelov
Excelsior v Dubrovniku in
Hotela Excelsior v Beogradu,
Hotela Moskva v Beogradu,

mest – Cresco Award to Sustrainable
cities. Mapei prispeva izdelke in strokovno tehnično znanje pri izvedbi konkretnih
projektov. Ta odnos se preslikava tudi v
vse dežele, v katerih Mapei deluje. Priča
smo tudi številnim prenovam pomembnih
zgodovinskih in kulturnih objektov ter trgov v starih mestnih jedrih.

pri obnovi edinstvene
secesijske čolnarne na
Velikem Brionu, dvorca Eltz v
Vukovarju, pri sanaciji nacionalnega spomenika Bosne in

Hercegovine, samostanske
cerkve v Kraljevi Sutjeski,
samostana Dečani na
Kosovu, samostana Hilandar
na Sveti gori Atos v Grčiji …
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HUMANITARNOST
Mapei podaja roko pomoči potrebnim
Mapei spodbuja zaposlene, da uvajajo
načela družbene odgovornosti z izmenjavo informacij in rednimi izobraževanji. Načela varnosti in zdravja uvajajo
pri svojem delu in gradnji odnosov
v svojih skupnostih. Mapei že mnogo let prispeva k različnim skladom
Italije, kot so Umberto Veronesi, Negri
Weizmann, San Patrignano, Exodus,
Arche, Rdeči križ, Okoljevarstveni
sklad Italije (FAI). Kot sponzor glavne
razstave Art Deco, katere namen je bil
prikazati fenomen vpliva umetnosti na
italijanski dizajn, je Mapei s sredstvi,
pridobljenimi z vstopnicami, podprl
fundacijo Fabbrica del Soriso, ki deluje na področjih raziskovanja, preventivi in oskrbi otrok z rakavimi obolenji.
Uspeli so združiti dvoje – prikazati pomemben del kulture naroda in hkrati
vključiti splošno javnost v zavedanje o
pomembnosti raziskav, usmerjenih v

reševanje človeških življenj, posebno
mladih in otrok.
Mapei sodeluje s humanitarno organizacijo Emergency, katere poslanstvi sta
pomagati žrtvam vojne in revščine ter
promovirati mir. Delujejo z jasno začrtano vizijo – ustvariti »Svet, ki ga želimo«.
Njihovo delovanje po načelu »izmenjajmo
kreativne ideje na podlagi skupnih vrednot« je pritegnilo arhitekta Renza Piana,
da je zasnoval vzorčni model bolnišnice
(tradicionalni elementi, trajnostna, harmonično vpeta v okolje, energetsko samozadostna…) z uporabo lokalnih naravnih
materialov in najsodobnejšimi vezivi, ki jih
je, z namenom narediti konstrukcije varnejše, stabilnejše in trajnejše, prav za ta
projekt Mapei razvijal tri leta. »Zdravstveni
mreži odličnosti v Afriki« – projekt ugandske otroške kirurgije in hkrati središče za
vaje za mlade zdravnike; gre za vzorčni
model arhitekture za celotno regijo.

Evropski pakt za mlade, The European
Pact for Youth, povezuje poslovni svet,
socialne delavce, izobraževane ustanove in združenja mladih, agencije za zaposlovanje v javnih in zasebnih podjetjih
z namenom podpreti mlade pri zaposlovanju in vključevanju v družbene tokove.
We4Youth projekt, ki ga izvaja Sodalitas
Foundation, je del tega projekta in se
osredotoča na inovativna znanja mladih,
ki jih podjetja iščejo in ki jih mladi (še)
nimajo.

NA SLIKAH: Mapei je za
vzorčni model arhitekture
afriških bolnišnic razvil najsodobnejša veziva z namenom
narediti konstrukcije z lokalnimi
materiali varne in trajne.

NA SLIKAH: Sredstva, pridobljena lani spomladi v muzeju Sv.
Domenica z razstavo Art Deco,
ki je pomembna za razumevanje
vpliva umetnosti na dizajn, so bila
namenjena otrokom z rakavimi
obolenji, prav tako tudi sredstva od
letošnje razstave Od Michelangela
do Caravaggia, katere namen je
prikazati, kako so se vrednote
umetnosti spreminjale v času od
renesanse do baroka.
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www.sodalitas.it

FOUNDATION
SLIKA: Direktorica operativnega marketinga in direktorica
komuniciranja v Mapeiu Adriana Spazzoli je aktivna predsednica, gonilna sila združenja Sodalitas Foundation. Svoj
prispevek k delovanju združenja, katerega glavni namen je
zmanjševanje socialne izključenosti ljudi, daje na področju
inovativnosti in trajnostnega razvoja.

Fundacija E4IMPACT, katere delovanje
omogoča tudi Mapei, je v nekaj letih dosegla lepe rezultate na področjih novih
podjetniških pobud v afriških državah,
zaposlovanja žensk, izobraževanja in
usposabljanja menedžerjev za ustvarjanje novih delovnih mest.
Mapei že vrsto let podpira Neprofitno
organizacijo za podporo otrokom, okuženim z virusom HIV, katere glavno poslanstvo je v kritičnih trenutkih pomagati
obojim, materam in otrokom, z namestitvijo, delom, zdravstveno oskrbo, izobraževanjem in vključevanjem v družabno
življenje z namenom, da se pripravijo na
samostojno življenje. Vpetost Mapeia v
humanitarne projekte se krepi iz leta v
leto, med drugim so njihov začasni dom
in življenje obarvali z mnogimi niansami
iz Mapeievega barvnega spektra.
Prav tako je Mapei partner lige Filo d'oro,
organizacije, ki od leta 1964 izobražuje
in pomaga pri rehabilitaciji oseb s psihosenzornimi razvojnimi motnjami. Mapei
se je pridružil tudi mednarodnemu združenju Soroptimist, ki podpira visoko
SLIKE: Mapei že dolga leta podpira neprofitno organizacijo Arche, ki pomaga otrokom
in materam, okuženim z virusom HIV.

SLIKA: Predsednik skupine Mapei
Giorgio Squinzi vidi Evropo kot tisto
območje, ki bo pomagalo Afriki postati
celina prihodnosti, a ne s humanitarno
pomočjo, temveč s podjetniškimi iniciativami in usposabljanjem.

SLIKA LEVO:
Ob koncu minulega leta so ob
pomoči Mapeia
odprli nacionalni center za
pomoč otrokom
z motnjami v
psihosenzornem
razvoju.

SLIKA: S sodelovanjem Mapeia je
Soroptimistovo štipendijo prejela ukrajinska študentka gradbeništva in arhitekture
Anastasia Deineko, ki zdaj opravlja specializacijo na milanski Politehniki.

izobražene ženske pri razvoju njihovih
karier v smislu razvoja človekovih pravic,
boljših pogojev življenja žensk in sprejemanja drugačnosti.
Mapei Slovenija se skladno s temi vrednotami vključuje v različne pobude in
po svojih močeh prispeva pomoči potrebnim. Tako med drugim podpira dejavnost Rotary kluba. V sodelovanju z
njimi smo obnovili prostore šole v Bovcu,
v katerih lahko letujejo otroci iz socialno šibkih družin. Naše vključevanje pa
je tudi širše – priskočili smo na pomoč
ob poplavah v Bosni in Hercegovini ter
prispevali k obnovi Klinike za infekcijske
bolezni v Tuzli.
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: 2015–2016
Mapeievo posredovanje:
dobava izdelkov za polaganje
keramičnih ploščic in parketa
Naročnik: The Loudermilk
Companies
Izvajalec del: Brasfield
& Gorrie
Projektant: arh. lord Aeck
Sargent
Izvajalec za polaganje
zaključne obloge: Dalton
Carpet One Floor & Home
Mapeiev distributer:
L. Fishman & Son, Inc.,
Specialty tile Products Inc.
Mapeiev koordinator: Darin
Weisemiller (Mapei Corp.)
IZDELKI MAPEI
Eco Prim Grip, Keracaulk S,*
Kerapoxy CQ, Ultrabond Eco
975,* Ultraﬂex 1,* Ultraplan M20
Plus,* Ultracolor Plus
*Izdelki se prodajajo na ameriškem trgu.
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Stanovanja
Midtown
Atlanta (ZDA)
Tudi v Atlanti je leta 2009 na trgu
nepremičnin prišlo do velikega padca.
Vnovična rast se je začela predvsem s
sanacijo manjših objektov. Temu trendu so sledili tudi v podjetju Loudermilk,
ki je v Midtownu zgradilo 20 prostranih

stanovanj, razporejenih v osmih nadstropjih. Želja investitorja in projektanta
je bila zgraditi luksuzna stanovanja
in temu primerno so bile izbrane tudi
zaključne obloge – parket in keramične
ploščice velikih formatov.
Najprej je bila na vrsti priprava
podlage. Površine so bile obdelane
s temeljnim premazom ECO PRIM
GRIP. Sledila je vgradnja samorazlivne
izravnalne mase ULTRAPLAN M20
PLUS. Masivni parket je bil na podlago prilepljen z lepilom ULTRABOND
ECO 975, ki je zaradi nizke vsebnosti
hlapnih organskih spojin še posebej
primeren za uporabo v stanovanjskih
objektih. Parket je bil vgrajen v dnevnih
sobah, kuhinjah, spalnicah, hodnikih v
skupni površini 2780 m2.
Po stenah kuhinj so bile z lepilom
ULTRAFLEX 1 položene ploščice iz
porcelaniziranega gresa in zafugirane s
cementno fugirno maso ULTRACOLOR
PLUS. Tudi v kopalnicah je bilo za
lepljenje ploščic uporabljeno lepilo
ULTRAFLEX 1, za fugiranje pa
ULTRACOLOR PLUS in epoksidna
fugirna masa KERAPOXY CQ. Akrilna
tesnilna masa KERACAULK S je bila
uporabljena za tesnjenje vseh stikov v
tuš kabinah. Tudi na balkonih sta bila
za polaganje keramičnih ploščic
izbrana ista izdelka (ULTRAFLEX 1,
ULTRACOLOR PLUS).

IZBRANE REFERENCE STANOVANJSKI OBJEKTI

Stanovanjski kompleks
Sunnyville Energoprojekt
Beograd (Srbija)
V začetku leta 2016 je podjetje Energoprojekt začelo z izgradnjo
stanovanjskega kompleksa Sunnyville v Višnjički banji. Celoten kompleks poleg 215 stanovanj vključuje tudi 9 lokalov in 233 podzemnih
parkirnih mest.
Mapei izdelki za tesnjenje so bili uporabljeni tako v notranjih kot
zunanjih prostorih. V kopalnicah MAPELASTIC AQUADEFENSE in
MAPEBAND trakovi, na terasah pa sistem Mapelastic.
Za polaganje vpojnih keramičnih ploščic na estrih je bilo uporabljeno
lepilo KERABOND T, na podlagah, ki so bile predhodno obdelane z
izdelki iz linije Mapelastic, pa lepilo ADESILEX P9. Fugiranje je bilo izvedeno s cementno fugirno maso KERACOLOR FF, tesnjenje spojev
in dilatacij pa z elastično tesnilno maso MAPESIL AC.
Talno oblogo iz lesa odlikujejo dolga življenjska doba, funkcionalnost
in toplina. Za stanovanja je bil zato izbran klasičen hrastov parket.
Pri polaganju parketa je zelo pomembna pravilna priprava podlage.
Hitro sušeči estrih je bil tako izveden s TOPCEM-om, ki omogoča
hitro nadaljevanje del. Lepilo ULTRABOND P913 2K je bilo uporabljeno za lepljenje klasičnega hrastovega parketa. Na delih, kjer je bil
izveden klasičen cementi estrih, je bil pred polaganjem parketa uporabljen poliuretanski premaz za zapiranje vlage ECO PRIM PU 1K.
Za lakiranje in zaščito parketa je investitor izbral izdelke iz linije Ultracoat, ki so narejeni na vodni osnovi, in imajo zato nizko
vsebnost hlapnih organskih spojin (ULTRACOAT AQUA PLUS –
polnilna masa, ULTRACOAT UNIVERSAL BASE – temeljni premaz,
ULTRACOAT EASY – poliuretanski lak).
Na kompleksu Sunnyville je vgrajenih kar 26 različnih izdelkov Mapei,
kar potrjuje širok nabor rešitev za različne potrebe tako investitorjev
kot projektantov.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: 2016–2017 (I. faza)
Investitor: Energoprojekt
Sunnyville, d. o. o.
Projektant: Energoprojekt Urbanizam i
arhitektura, a. d.
Glavni izvajalec: Energoprojekt
Visokogradnja, a. d.
Izvajalec parketarskih del: Inč
Styling, d. o. o.
Izvajalec za polaganje keramičnih
ploščic: Crna Trava Gradnja, d. o. o.
Izvajalec za hidroizolacijo: Crna
Trava Gradnja, d. o. o.
Mapei distributer: Crna Trava
Gradnja, d. o. o.
Mapeievi koordinatorji: Andrija
Vidanović, Nenad Stamenić, Đorđe
Jovanović
IZDELKI MAPEI
Adesilex P7, Eco Prim PU 1K, Kerabond T,
Keracolor FF, Mapeband, Mapelastic,
Mapelastic AquaDefense, Mapenet 150,
Mapesil AC, Topcem, Ultrabond P913 2K,
Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat Universal
Base, Ultracoat Easy 60, Silwood
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TEHNIČNI PODATKI
Investitorja: Skupnost stanovalcev
Podlubnik 160 in Partizanska 47,
Škofja Loka
Projektant: Ned kom, d. o. o., Mišel
Perić
Projektant: Gea Consult, d. o. o.,
Aleš Hafner, u. d. i. g.
Nadzor: Meding, d. o. o., Boštjan
Medved, u. d. i. g.
Izvajalec opisanih del: Renova
Logar, d. o. o.
Čas izvedbe opisanih del: marec–
avgust 2017
Izvajalec sanacije betona v letu
2010: Rastroj, s. p.
Dela na višini: Aleš Strojen, s. p.
Mapeiev koordinator: Samo
Mlinarič
IZDELKI MAPEI
Mapefer 1K, Mapegrout T60,
Mapegrout 430, Elastocolor,
Elastocolor Rasante SF, Malech,
Mapelastic, Mapefoam, Mapeﬂex
PU40, Mapeﬂex PU45 FT, Primer A
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Obnovljene
betonske
površine
stanovanjskih
stolpnic
Škofja Loka
(Slovenija)
Obnova dveh stolpnic v Škofji Loki je
obsegala sanacijo lokalnih korozijskih
žarišč in zaključno zaščitno barvanje.
Glavna naloga pri stolpnici v
Podlubniku je bila energetska sanacija. Zaradi prefabriciranih betonskih
elementov je bilo treba posebno pozornost nameniti obdelavi topoltnih

mostov. Z gradbenega cevnega odra
so najprej označili lokalna korozijska
žarišča na pročelju oz. balkonih,
nato so okoli korodirane armature
odstranili beton. Sledila sta čiščenje
vseh betonskih površin in odstranitev
rje z armature do kovinskega sijaja,
nato pa so jo zaščitili z dvakratnim
nanosom MAPEFER-ja 1K. Za nadomestilo odstranjenega zaščitnega
sloja betona se je za globlje in večje
poškodbe uporabila mikroarmirana
cementna malta MAPEGROUT T60;
za manjše poškodbe in površine, ki
so jih pozneje prebarvali, so večinoma uporabili MAPEGROUT 430.
V obeh primerih so morali malti
negovati z rednim vlaženjem.
Tudi cvetlična korita na balkonih
so bila izdelana kot prefabricirani
AB-element. Po izvedeni sanaciji
betona se je notranjost betonskih
cvetličnih korit zaščitila in zatesnila
z nanosom MAPELASTIC-a. Prav
tako so zamenjali obstoječe cevi
za odvod prevelike količine vode iz
korit z novimi iz nerjavečega jekla,
ki so bile zalepljene in zatesnjene z
MAPEFLEX PU45 FT. Ker je osnovna
konstrukcija ob betonih in vertikalnih
lamelah montažna iz prefabriciranih
elementov, so obstoječe dilatacije
po čiščenju obnovili z vstavljanjem
polnilne vrvice MAPEFOAM, zatem
nanesli temeljni premaz PRIMER A
in jih nato zapolnili z MAPEFLEX
PU40. Po izvedeni obnovi betonskih
površin in zaključenem zorenju sanacijske malte so nanesli MALECH.
Ko se je ta posušil, so začeli
nanašati elastično polnilno barvo
ELASTOCOLOR RASANTE SF, kot
zaključno zaščitno barvo v izbranem
barvnem odtenku pa so nanesli
elastično barvo na akrilni osnovi
ELASTOCOLOR.
Na stolpnici na Partizanski so bili
potrebni posegi v betonsko konstrukcijo zaradi že pred leti opravljene sanacije manj radikalni. Pročelja
so dodatno izolirali z ovojem toplotne
izolacije in zaključili dela s kontaktnim pročelnim slojem. Nato so na
betonske površine nanesli MALECH
in jih prebarvali z zaščitno barvo
ELASTOCOLOR v izbranem barvnem odtenku.

IZBRANE REFERENCE POSLOVNE STAVBE

Poslovno središče –
Business city
Singapur (Singapur)
Center Mapletree Business City
(MBC) je nastal z vizijo skupine Mapletree, da bo izgradnja
poslovnega središča vlila novo
življenje v okraj Singapurja,
imenovan Alexandra Distripark.
Poslovno središče se razprostira
na prek 185 000 m2 površin,
vključuje pa stolp s pisarnami,
dve stavbi za dejavnosti podjetja
in različne luksuzne storitvene
dejavnosti, poslopje s trgovinami
in trinadstropno nakupovalno
središče. Okolica je obdana z
veliko športnimi in rekreacijskimi površinami, ki bivanje v tem
kompleksu naredijo prijetnejše in
udobnejše.
Kmalu po zaključku del v prvi fazi
so v vseh sanitarnih prostorih v
podlagi pod keramično oblogo
odkrili pomembne nepravilnosti. Naročnik je zato stopil v stik
s tehnično službo Mapei, ki je
predlagala odstranitev podlage in keramičnih ploščic ter
vnovično pripravo podlage in
vgradnjo z visoko zmogljivim
lepilom KERAFLEX MAXI S1. Za
fugiranje so izbrali fugirno maso
KERACOLOR SF. Na robove
dilatacijskih reg so najprej nanesli
premaz PRIMER FD, nato pa stike zatesnili z maso MAPESIL AC.

V nekaterih notranjih prostorih
je bilo treba podlago izravnati.
Uporabili so samorazlivno maso
NOVOPLAN 21. Pred tem so
na podlago nanesli premaz
PRIMER G. V avli, na hodnikih in
nekaterih trgovinah so za polaganje zaključne obloge iz granita
uporabili lepilo KERAFLEX. Za
fugiranje so povsod uporabili
KERACOLOR SF.
Na zunanjih površinah so za
izravnavo površin nanesli
pripravljeno mešanico TOPCEM
PRONTO. V ribniku, pri vodnih
atrakcijah in fontanah so izdelek
KERAPOXY uporabili kot lepilo in
fugirno maso. Na pešpoteh,
avtomobilskih postajališčih in
dvoriščih so zaključno oblogo iz
granita lepili s KERAFLEX-om
MAXI S1, fugirali pa z maso
KERACOLOR GG. Dilatacijske
stike so zatesnili s tesnilno maso
MAPEFLEX PU50 SL. Za zaščito
površin iz pranega betona pri
koritih za rože je bil izbran zaščitni
premaz MAPECRETE STAIN
PROTECTION, ki je vodoodbojen
in nudi zaščito proti madežem.
Granitne plošče ob robu zelenic in
na zidovih so polagali s hitrovezočim in visoko zmogljivim cementnim lepilom KERAQUICK S1.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2014–2016
Čas izvedbe del: 2015–2016
Mapeievo posredovanje: dobava
izdelkov za pripravo podlag, vgradnjo keramičnih ploščic in kamna znotraj in zunaj,
fugiranje in tesnjenje dilatacijskih stikov
Projekt: DCA Architect Committente:
Shimizu Corporation
Glavni izvajalec del: Shimizu
Corporation
Vgradnja oblog: CSC Holdings Limited,
Yangzijian International (S) Pte Ltd
Mapeiev koordinator: Ryan Liaw
(Mapei Far East, Singapur)
IZDELKI MAPEI
Adesilex PG2 SP,* Keracolor GG, Keraﬂex
Maxi S1, Kerapoxy, Keraquick S1,
Keraﬂex, Keracolor SF, Mapecrete Stain
Protection, Mapeﬂex PU 50 SL,* Mapesil
AC, Mapeﬂex PU 30, Novoplan 21,*
Planicrete 50,* Primer PU60, Primer G,
Primer FD, Topcem Pronto
* Za singapurski trg proizvaja in trži Mapei
Far East.
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2014–2016
Čas izvedbe del: 2014–2016
Mapeievo posredovanje: dobava
dodatkov za beton in izdelkov za vgradnjo
porcelaniziranega gresa ter tesnjenje
stikov
Projektant: Inter Ikea Centre Group
Naročnik: Ikea SpA
Vodja gradbišča: ing. Cremonesi
Glavni izvajalec del: Carron, Martini
Prefabbricati
Vgradnja oblog: Ripa
Mapeiev distributer: Holcim, Martini
Prefabbricati
Mapeievi koordinatorji: Matteo
Venturini, Andrea Siboni, Stefano
Baracchetti, Alberto Di Milito, Luigi
Senatore, Giordano Bracchi (Mapei SpA)
IZDELKI MAPEI
Dynamon Xtend W100 R, Dynamon Xtend
W300 N, Eporip, Expancrete, Keraﬂex
Maxi S1, Mapesil AC, Mapecure SRA 25,
Primer G, Planitop Fast 330, Ultracolor
Plus
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Nakupovalni center Ikea
Roncadelle
Brescia (Italija)
200 milijonov evrov vredna naložba, 145 trgovin, 88 000 m2 površin,
parkirišče za 4300 avtomobilov. To so glavne številke nakupovalnega središča Elnòs Shopping v lasti Ikee v italijanskem mestu
Roncadelle poleg Brescie. Projekt je izvedla korporacija Inter Ikea
Centre Group. Elnòs Shopping je zrasel poleg trgovskega centra
lkea z namenom, da klasično trgovino švedskega pohištva neposredno povežejo z nakupovalnim središčem.
Mapei je dobavil EXPANCRETE, ki kompenzira hidravlično krčenje,
tekoči dodatek MAPECURE SRA 25, zasnovan za zmanjševanje
razpok zaradi krčenja betonov, ter superplastifikatorja DYNAMON
XTEND W100 R in DYNAMON XTEND W300 N.
Keramične ploščice iz porcelaniziranega gresa so bile vgrajene na
približno 37 000 m2 površin. Razpoke v podlagi so mozničili in zalili
z epoksidno smolo EPORIP. Za izravnavo so nanesli cementno
maso PLANITOP FAST 330. Pred tem so nanesli še temeljni premaz
PRIMER G. Ko je bila betonska podlaga dovolj zrela, so lahko nadaljevali z vgradnjo talne obloge. Za lepljenje ploščic so uporabili lepilo
KERAFLEX MAXI S1, ki je namenjeno polaganju ploščic in kamna
velikih formatov.
Da bi se izognili številnim razrezom ploščic, če bi hoteli prenesti na
oblogo v betonski plošči že izvedene navidezne rege, so se odločili
za upoštevanje formatov ploščic. Tako so nekatere stike zalepili in
naredili nove. Odvečne dilatacije so ustrezno razširili, očistili, mozničili in zalili z epoksidno smolo EPORIP.
Ploščice so fugirali s fugirno maso ULTRACOLOR PLUS, ki je vodoodbojna in preprečuje nastanek plesni.
Dilatacijske rege, obodne in mejne stike so zatesnili s silikonskim
kitom MAPESIL AC. Za pravilno dimenzioniranje in globinsko
uravnavanje so pred nanosom kita v rege najprej vstavili vrvico
MAPEFOAM.

IZBRANE REFERENCE POSLOVNE STAVBE

S&E Grillacademie
Dortmund (Nemčija)
S&E (Stellfeld & Ernst) Grillakademie iz Dortmunda ima na voljo kar
900 m² prostora, kjer svojim strankam ponuja izdelke, ki jih potrebujejo
za pripravo hrane na žaru ali ražnju. Posebni materiali, nenavadni detajli
in nekonvencionalen slog notranjega oblikovanja sooblikujejo prijetno in
udobno okolje, v katerem se lahko ljubitelji hrane z žara od strokovnih
kuharjev naučijo vse skrivnosti tega poklica.
Leta 2017 je bil objekt v celoti prenovljen in obnova je bila zaključena
ravno pravočasno za predstavitev nove sezone žarov.
Tudi dela so bila zaradi kratkih izvedbenih rokov precej »ogreta«. Za
vgradnjo so bile izbrane inovativne Mapeieve rešitve, ki so kos visokim
standardom pri pripravi podlag in vgradnji oblog ter hkrati omogočajo
hitro izvedbo. Prvotna podlaga ni bila povsod ravna, zato so dela začeli
z izravnavanjem. Za boljšo sprijemnost tlaka so na podlago najprej
nanesli sloj epoksidnega temeljnega premaza s polnili PRIMER SN, ki
so ga posuli s kremenčevim peskom QUARZO. Nato so tlak izravnali s
tiksotropno fino cementno izravnalno maso PLANIPATCH s pospešenim sušenjem.
Poseben zabojnik MAPEBox je omogočil prevoz in nanos izravnalne
mase na veliko površino na precej preprost, učinkovit in hiter način. Na
900 m² so vgradili približno 5500 kg izravnalne mase ULTRAPLAN ECO
PLUS, in to v pičlih 3 urah in pol.
Vgradnjo vinilnih talnih oblog (LVT) so tako lahko začeli že naslednji
dan. Plošče so lepili z namenskim lepilom ULTRABOND ECO 4 LVT in
z univerzalnim lepilom ULTRABOND ECO V4 SP. Za lepljenje obloge v
bližini oken, kjer so temperaturne razlike in sončna pripeka pogostejše, so uporabili enokomponentno lepilo na osnovi polimernih sililatov
ULTRABOND ECO MS 4 LVT.
Kakovostno izdelana podlaga in strokovna vgradnja sta povsem zadovoljili naročnikova pričakovanja in zagotovili tlak, ki bo kos tako dnevnim
dejavnostim kot posebnim dogodkom podjetja S&E Grillacademie. Tlak
namreč poudarja poseben čar prostora in mu istočasno daje sodoben
pridih.

TEHNIČNI PODATKI
Čas prenove: 2017
Čas izvedbe del: 2017
Mapeievo posredovanje: dobava
izdelkov za pripravo podlag in lepljenje
heterogenih vinilnih oblog
Naročnik: Stellfeld & Ernst GmbH
Vgradnja oblog: Stellfeld & Ernst
GmbH
Mapeiev distributer: Prosol
Farben+Lacke GmbH
Mapeiev koordinator: Dominic
Schuch (Mapei GmbH, Nemčija)
IZDELKI MAPEI
Primer SN, Quarzo, Ultraplan Eco
Plus,* Planipatch, Eco Prim T Plus,
Ultrabond Eco V4 SP, Ultrabond Eco
MS 4 LVT, Ultrabond Eco 4 LVT
* V Nemčiji proizvaja in trži Mapei
GmbH.
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TEHNIČNI PODATKI
Projektant: Špela Nardoni, u. d. i. a.
Izvajalec opisanih del: Inpod,
Josip Golub, s. p.
Velikost površine: 600 m2
Čas izvedbe: marec–april 2016
Mapeiev koordinator: Tatjana
Bizjak, d. i. g.
IZDELKI MAPEI
Epojet, Mapecoat I 630 W, Mapeﬂex
PU45, Primer SN, Quarzo, Ultratop
Color Paste, Ultratop Loft W
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Novi poslovni prostori
podjetja Intersocks
Kočevje (Slovenija)
Vodilni svetovni oblikovalec in
prodajalec visoko kakovostnih
nogavic Intersocks iz Kočevja
se je s širitvijo preselil v večje
skladiščne prostore.
Za zaključni dekorativni tlak v
pisarnah in na stopnišču je bila
izbrana dekorativna cementna
zaključna obloga ULTRATOP
LOFT. Zaradi vsestranskosti se
pogosto vgrajuje v individualnih
hišah, stanovanjih, trgovinah,
restavracijah, hotelih, razstavnih
prostorih tako na talne kot stenske površine. Uporaba je priporočljiva na mestih, na katerih se
zahtevajo obloga atraktivnega
videza z visoko mehansko od-

pornostjo ter preprosta čiščenje
in vzdrževanje.
Z namenom zagotavljanja kakovostnega oprijema in nadgradnje
je bil obstoječi cementni estrih
prebrušen in očiščen. Pred nanosom temeljnega premaza so
bile razpoke očiščene, mozničene in zapolnjene z epoksidno
smolo. Na tako pripravljeno
podlago je bil nanesen temeljni
epoksidni premaz PRIMER SN
in vgrajena ojačitvena armaturna
mreža iz steklenih vlaken. Še
svežo površino epoksidnega
premaza se je polno posulo s
kremenčevim peskom QUARZO.
Sledila je izvedba tankoslojnega cementnega tlaka
ULTRATOP LOFT. Mešanici
vode in ULTRATOP-a LOFT W
je bil dodan pigmentni dodatek
ULTRATOP COLOR PASTE v
črni barvi. Cementni tlak je bil
nanesen po celotni površini s
kovinskimi gladilkami. Po osušitvi so tlak mehansko obdelali
s suhim brušenjem z brusnim
papirjem.
Po brušenju je bil z namenom
zaščite cementne obloge
nanesen še zaključni premaz
MAPEFLOOR FINISH 630 W, s
polsijajnim izgledom površine.
Vsi stiki bili zapolnjeni s tesnilno
maso MAPEFLEX PU45 v sivi
barvi.
Mapei je vedno predan sodelovanju in tehnični pomoči pri
izbiri ustreznega sistema. S tem
namenom so bili pred začetkom
del za pomoč pri izbiri in končni
predstavitvi tlaka investitorju
narejeni in predstavljeni vzorci.
Izvajalec del je vgradil in izvedel
dela do popolnosti, uporabljeni
izdelki Mapei so tako potrdili
tehnično dovršenost.

IZBRANE REFERENCE TURIZEM

Hotel
Five Palm
Jumeirah
Dubaj (Združeni
arabski emirati)
V nekaterih krajih so hoteli prave
turistične atrakcije in Dubaj zagotovo
sodi mednje. To potrjuje tudi novi hotel Five Palm Jumeirah Dubai, ki so
ga uradno odprli lani. Velikanski hotel
s pogledom na morje so zgradili na
umetnem otoku Palm Jumeirah.
Sobe in suite v 16 nadstropjih so
zelo prostorne, preprosto, vendar
elegantno opremljene, s prefinjenimi
detajli in prekrasnim pogledom na
Perzijski zaliv.
Mapei je dobavil izdelke za vgradnjo
150 000 m2 marmorja in keramičnih
ploščic v notranjih prostorih hotela in
v veliko stekleno kocko, Glass Cube,
ki je simbol hotela.
V prvi fazi so uporabili lepilo v vodni
disperziji ULTRABOND ECO 375,
in sicer za lepljenje zvočne izolacije
proti udarnemu zvoku in hrupu.
Za vgradnjo keramičnih ploščic so
izbrali cementno lepilo ADESILEX
P9. Za lepljenje marmornih plošč
so uporabili visoko zmogljivo lepilo
KERAFLEX MAXI S1.
Rege na površinah, obložene s kamnom, so zatesnili s tesnilno maso
MAPESIL LM, pri keramični oblogi

pa z MAPESIL AC. Za fugiranje obremenjenih površin so uporabili epoksidno fugirno maso KERAPOXY, ki
je odporna proti kislinam, na vseh
ostalih površinah pa fugirno maso
ULTRACOLOR PLUS, ki je odporna
proti izcvetanju in plesni.
Za tlak v stekleni kocki, pod katerim
potekajo napeljave in ventilacija,
so Mapeievi strokovnjaki izbrali
ustrezne izdelke in ob tem upoštevali
temperaturne razlike med spodnjim,
toplejšim delom kocke in zgornjim,
hladnejšim.
Za hidroizolacijo vezanega lesa v tlaku pred kapilarnim dvigom so uporabili cementno malto MAPELASTIC
SMART. Temeljni premaz ECO
PRIM GRIP so uporabili za boljši
oprijem tankoslojne izravnalne mase
ULTRAPLAN FIBER KIT. Sistem so
dopolnili z dvokomponentnim poliuretanskim lepilom KERALASTIC T,
s katerim so najprej lepili zvočno
izolacijo, na njo pa plošče velikega
formata iz umetnega kamna.
Za zaključni cementi tlak v kitajski
restavraciji hotela Maiden Shanghai
so uporabili ULTRATOP, ki omogoča
izvedbo atraktivnega videza z visoko
mehansko odpornostjo.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2014–2017
Čas izvedbe del: 2015–2016
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov za vgradnjo keramike in
kamna ter cementnega tlaka
Naročnik: Five Holdings LLC
Projekt: Yabu Pushelberg in NAO
Taniyama and Associates
Svetovanje: P&T/ECG
Vgradnja oblog: Ishwar Tiling,
Emirates Marble, In Out concepts
Mapeiev koordinator: Ali Khawaja
(Mapei Construction Chemicals LLC)
IZDELKI MAPEI
Adesilex P9, Eco Prim Grip, Keraﬂex
Maxi S1, Keralastic T, Kerapoxy,
Mapelastic Smart, Mapesil AC,
Mapesil LM, Ultrabond Eco 375,
Ultracolor Plus, Ultraplan Fiber Kit,*
Ultratop
* V Združenih arabskih emiratih trži
Mapei Construction Chemicals LLC.
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2007–2016
Čas izvedbe del: 2011–2016
Projektant Herzog & de Meuron
Dizajn: Tassilo Bost
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov za pripravo podlage in
polaganje tekstilnih oblog, linoleja
in LVT-plošč
Naročnik: Občina Hamburg;
Arabella Hospitality
Glavni izvajalec: Hochtief
Infrastructure GmbH
Nadzor: Hochtief Construction AG
Izvajalec za polaganje zaključne obloge: Berliner Ausbau
GmbH
Mapeievi koordinatorji:
Günther Hermann, Lothar Jacob
(Mapei GmbH, Nemčija)
Fotografije: The Westin Hamburg
Hotel, Michael Zapf
IZDELKI MAPEI
Eco Prim VG, Eporip Turbo,
Ultraplan Eco Plus,* Ultrabond Eco
170, Ultrabond Eco V4SP
* Izdelek se prodaja na nemškem
trgu.

22 SM št. 40/2018

Hotel Westin Hamburg
Hamburg (Nemčija)
V sklopu koncertne dvorane ElbPhilharmonie v Hamburgu je leta 2016 odprl svoja
vrata tudi hotel Westin Hamburg. Koncertno dvorano so projektirali švicarski
arhitekti Herzoga & de Meurona, objekt pa je poseben zaradi steklenega vrha,
»postavljenega« na obstoječo zgradbo iz opeke. Pravi izziv je izvajalcem predstavljala tudi izvedba valovite strehe. V zgornjih nadstropjih objekta je 205 sob in 39
apartmajev, skupaj s spa in wellness centrom, restavracijo in barom.
Stilsko hotel deluje luksuzno in hkrati diskretno. Je mojstrovina znanega berlinskega oblikovalca Tassila Bosta. S prefinjenim izborom barv, materialov in oblik
je uspel ohraniti občutek intimnosti, naravnega videza in avtentičnosti. Okna v
hotelskih sobah ponujajo čudovit razgled na življenje v mestu. Tudi zato je bila v
sobah izbrana enostavna oprema. Visoko kakovostne preproge so bile izbrane za
zaključno oblogo v sobah, apartmajih, hodnikih in ostalih skupnih površinah. Na
nekaterih mestih tudi v kombinaciji z oblogami iz linoleja in LVT ploščami v imitaciji
lesa. Za vgradnjo so bili izbrani Mapeievi izdelki iz eko linije.
Po zapolnitvi vseh razpok z dvokomponentno poliestrsko smolo EPORIP TURBO
in izravnavi z malto NIVORAPID je bila celotna površina obdelana s temeljnim premazom na vodni osnovi, ECO PRIM VG. Sledila je vgradnja samorazlivne izravnalne mase ULTRAPLAN ECO PLUS, ki je omogočila vgradnjo tekstilne zaključne
obloge po samo 12 urah. Za lepljenje tekstilnih talnih oblog je bilo uporabljeno
lepilo v vodni disperziji s hitrim začetnim vezanjem in nizko stopnjo hlapnih organskih spojin ULTRABOND ECO 170. Za linolej in obloge iz LVT pa je bilo izbrano
univerzalno lepilo s podaljšanim odprtim časom ULTRABOND ECO V4S.

IZBRANE REFERENCE TURIZEM

Lotus Mega Yacht
Dubaj (Združeni arabski emirati)
Lotus Mega Yacht je luksuzna jahta dolžine 67 in širine 15 metrov, namenjena predvsem izvedbi velikih dogodkov (kongresi, poroke …). Na jahti je
11 prostornih kabin, diskoteka, restavracija za 500 ljudi, dvorana za 1000
ljudi, velik bazen, SPA center …
Tako zunanje kot notranje površine jahte so izpostavljene vročini, soncu, morski soli in hkrati veliki pohodni obremenitvi. Zato je naročnik želel
luksuzno in prestižno zaključno obdelavo, ki bo uspešno kljubovala vsem
naštetim pogojem in obremenitvam. Izvajalec je za izvedbo zaključne obloge zaradi prejšnjih dobrih izkušenj izbral Mapei.
Izdelki Mapei so bili uporabljeni za polaganje oblog iz gume in decking
oblog na zunanjih palubah ter ploščic v bazenu, v kuhinji ter v kopalnicah
in kabinah na skupni površini okoli 2000 m2. Na zunanjih površinah je bil na
kovinske podlage najprej nanesen temeljni premaz PRIMER MF. Celotna
površina je bila posuta s kremenčevim peskom QUARZO, kar je zagotovilo
dober oprijem nadaljnjih slojev. Za izravnavo je bila uporabljena samorazlivna, hitro vezoča izravnalna masa ULTRAPLAN FIBER KIT. Vgradnja lesene
decking zaključne obloge je bila izvedena z dvokomponentnim poliuretanskim lepilom KERALASTIC T, zaključne obloge iz gume pa z epoksi
poliuretanskim lepilom ADESILEX G19. Za polaganje keramičnih ploščic je
bilo uporabljeno lepilo izboljšano z lateksom ADESILEX P10 + ISOLASTIC.
Za fugiranje je bil uporabljen ULTRACOLOR PLUS.
Tudi za izvedbo notranjih talnih oblog so bili v večini uporabljeni enaki
izdelki (PRIMER MF, QUARZO, ULTRAPLAN FIBER KIT) kot na zunanjih
površinah, razen v kopalnicah sta bila za polaganje ploščic uporabljena
lepilo KERAFLEX MAXI S1 in fugirna masa KERAPOXY.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2014 –2016
Čas izvedbe del: 2015–2016
Mapeievo posredovanje: dobava
izdelkov za pripravo podlage, polaganje in
fugiranje različnih zaključnih oblog
Projektant: Lotus Mega Yacht
Naročnik: Dutch oriental / Epic Luxury
Yachts
Izvajalec za polaganje zaključne
obloge: Epic Luxury Yachts
Mapeiev koordinator: Shoeb Ali Khan
(Mapei construction chemicals LLc)
IZDELKI MAPEI
Adesilex P10, Adesilex G19, Isolastic,
Keraﬂex Maxi S1, Keralastic, Keralastic T,
Kerapoxy, Primer MF, Quarzo 1,2 ME,
Ultraplan fiber Kit,* Ultracolor Plus
* Izdelek je v prodaji na trgu Združenih
arabskih emiratov.
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TEHNIČNI PODATKI
Čas prenove: 2016–2017
Investitor: Jadranski luksuzni
hoteli, d. d., Dubrovnik
Projektant: Studio BF, d. o. o.,
Zagreb
Glavni izvajalec: Strabag, d. d.,
Zagreb
Izvajalec del: Keramičarski obrt
Dario, Beli Manastir
Izvajalec podopolagalskih del:
Ercom, d. o. o., Split
Mapeiev distributer: Spegra
inženjering, d. o. o., Split
Mapeievi koordinatorji: Severin
Čamdžić, Nenad Karalija, Goran
Kokeza
IZDELKI MAPEI
Adesilex P9, Eco Prim Grip,
Keraﬂex, Kerapoxy CQ, Mapesil
AC, Primer G, Ultralite S1,
Ultracolor Plus, Ultrabond Eco Fix,
Ultrabond Eco 140T, Ultrabond
P913 2K, Ultraplan Eco, Ultraplan
Eco 20
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Hotel Excelsior
Dubrovnik
(Hrvaška)
Hotel Excelsior je kultni dubrovniški
hotel, v katerem so med letoma 2016
in 2017 potekala obširna sanacijska
dela. Popolnoma so obnovili sobe in
apartmaje, preurejeni so tudi recepcija,
restavracija, bar in terasa, ki predstavlja srce hotela ter ponuja nepozaben
razgled na Jadransko morje, otok
Lokrum in staro mestno jedro.
Temeljita obnova in rekonstrukcija vseh
prostorov v kratkem času je bila za
izvajalce precejšnji izziv.
Keramičarska obrt Dario je v sodelovanju s podjetjem Mapei izbrala in izvedla
sistemske rešitve za keramičarska
dela, ustrezne zahtevam naročnika in
investitorja.
Dela v kopalnici so vključevala tudi
nove pregradne stene ter novo električno in vodovodno napeljavo. Sledila
sta izvedba hidroizolacije in polaganje
keramičnih ploščic. Uporabljeni sta bili
izboljšani cementni lepili KERAFLEX in
ADESILEX P9, oba razreda C2.
V prostorih, kjer so bile za zaključno
oblogo izbrane tankoslojne ploščice
velikih formatov, je bilo za polaganje uporabljeno prilagodljivo lepilo
nižje specifične teže in viskoznosti
ULTRALITE S1 (tudi v hladilnih vitrinah).
Za fugiranje v tuš kabinah so uporabili

epoksidno fugirno maso KERAPOXY
CQ, povsod drugje pa ULTRACOLOR
PLUS. Vse stike so zatesnili s tesnilno
maso MAPESIL AC.
V sobah je bil položen večslojni parket,
na hodnikih pa preproga s posebno podlogo. Površine je bilo treba
najprej primerno izravnati, in sicer z
izravnalno maso ULTRAPLAN ECO,
ki je primerna za oblaganje z vsemi
vrstami parketa. Tokrat so parket
položili z dvokomponentnim lepilom
ULTRABOND P913 2K.
Površine, kjer je bila položena tekstilna
talna obloga, so najprej premazali s
PRIMER-jem G, sledila je izravnava
z ULTRAPLAN ECO 20. Za lepljenje
podlage pod tekstilno oblogo je bilo
uporabljeno lepilo ULTRABOND ECO
FIX, za oblogo pa lepilo v vodni disperziji ULTRABOND ECO 140T.
Hotel Excelsior je vedno bil in ostaja
eden izmed simbolov Dubrovnika. Do
zdaj je gostil že številne pomembne
osebnosti in zagotovo bo tako tudi v
prihodnje.

IZBRANE REFERENCE TURIZEM

Prenova
gostišča in
graščine
Kobilarne
Lipica
Lipica (Slovenija)
Leta 2014, ob 435-letnici Kobilarne
Lipica, je bil v sklopu celovite prenove kobilarne v gostišču in graščini
položen kamen z Mapeievim lepilom
MAPESTONE TM.
Kamen ima na Krasu dolgoletno
tradicijo, zato ne preseneča, da je bil
za prenovo izbran kamen Lipica Unito,
ki ga pridobivajo iz bližnjega kamnoloma. Je svetlo sive barve s številnimi

bolj ali manj ohranjenimi fosili. Po
mineralni sestavi je skoraj v celoti iz
kalcita. Struktura kamnine je v zgornjih
plasteh homogena, školjčni ostanki
pa so enakomerno zdrobljeni in dajejo
kamnini enakomerno zrnat videz. Za
polaganje tega kamna je bil izbran
izdelek MAPESTONE TM, namenska
lepilna malta za polaganje naravnih in
umetnih kamnov, ki so neobčutljivi na
vlago. Zaradi svoje sestave zagotavlja
enostavno polaganje v sloje lepilne
malte do debeline 20 mm, po navadi
se ga uporablja za kamne debeline
do 30 mm. Zaradi vsebnosti cementa
trass je idealen za vse zunanje površine, saj po zaključeni vezavi (po okoli
14 dneh) ne povzroča vsem znanega
izcvetanja vodotopnih in nevezanih
karbonatov, t. i. solitra.
V gostišču je kamen rezan v različne
širine in položen v pasovih. S tem je bil,
kljub manjši površini, dosežen razgiban
videz tlaka. V graščini pa je vgrajen
kamen enotne širine (30 cm) in različnih dolžin. V obeh primerih je njegova
debelina le 2 cm. Ker je položen stično,
so za fugiranje uporabili le cementno
maso.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe: oktober 2014–
november 2015
Investitor: RS, Javni zavod
Kobilarna Lipica
Glavni izvajalec: Makro 5
gradnje, d. o. o.
Odgovorni vodja dela: Igor
Hvastja, u. d. i. g.
Izvajalec opisanih del:
Marmor Sežana, d. d.
Vodja montaže: Aleksander
Burkelca
Mapeiev koordinator: Samo
Mlinarič
IZDELKI MAPEI
Mapestone TM
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe: maj–julij 2017
Investitor: Sava Hotels Resorts
Projektant: Mrož arhitektura,
oblikovanje, d. o. o., Zoran
Kovačević, u. d. i. a.
Nadzor: Mrož arhitektura, oblikovanje, d. o. o., Andrej Gantar, i. g.
Glavni izvajalec del (sanacija
obbazenskih površin): GIC
Gradnje, d. o. o.
Izvajalec keramičarskih del:
Keramika Kotnik, d. o. o.
Izvajalec za tesnjenje prebojev:
Sanacije M, d. o. o.
Mapeiev koordinator: Gregor
Knez, i. g.
IZDELKI MAPEI
Adesilex PG4, Idrostop Soft,
Mapeband TPE 170, Mapefill,
Mapeﬂex MS45, Mapeproof Swell,
Mapelastic, Mapenet 150, Mapeband,
Mapeband SA, Kerabond Plus,
Keraﬂex Light S1, Ultracolor Plus,
Mapesil AC
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Terme 3000
Moravske Toplice (Slovenija)
Projekt obnove notranjega dela Term 3000 je obsegal prenovo vseh površin, razen bazenskih, vključno z zamenjavo elektro in stojnih napeljav, novih
predelnih sten, izvedbo estrihov z vgrajenim talnim gretjem ter novo oblogo
iz keramičnih ploščic. Izbrani so bili sistemi in izdelki, ki so omogočali hitro in
zanesljivo izvedbo.
Preboje za napeljave v armiranobetonski plošči so izvajalci najprej temeljito očistili vseh nečistoč, v sredino AB-plošče in s pomočjo paste
MAPEFLEX MS 45 zalepili ﬂeksibilni trak na osnovi natrijevega bentonita
IDROSTOP SOFT. Po enakemu postopku je bil zalepljen tudi na instalacijske cevi. V primerih prostorske stiske je bila uporabljena pasta v kartuši
MAPEPROOF SWELL. Po vgradnji nabrekajočih trakov ali paste so bili vmesni
prostori med cevmi in armiranobetonsko ploščo zapolnjeni z malto MAPEFILL,
površina okoli instalacijskih cevi pa je bila dodatno zatesnjena z maso
PLASTIMUL 2K SUPER.
Posebna pozornost je bila namenjena tesnjenju konstrukcijske dilatacijske
rege med armiranobetonsko bazensko školjko in armiranobetonsko ploščo,
ki je bilo izvedeno s tesnilnim trakom MAPEBAND TPE 170. Na predhodno
prebrušeno podlago je bil trak nalepljen z lepilom ADESILEX PG 4. Natančno
na mestu konstrukcijske dilatacije je bila dilatacijska rega narejena tako v cementnemu estrihu kot tudi v zaključni oblogi iz keramičnih ploščic, kjer je bila
zatesnjena s tesnilno maso MAPESIL AC.
Pripravi podlage in osušitvi na novo izvedenega cementnega estriha je sledila
izvedba sekundarnega tesnilnega sistema, neposredno pod zaključno oblogo
iz keramičnih ploščic. Tesnilni sistem Mapelastic je izveden na vseh talnih
in stenskih površinah, kjer obstaja možnost razlitja in vdora vode. Na dilatacijskih regah in stikih med talnimi in stenskimi površinami so bili vgrajeni
tesnilni trakovi MAPEBAND. Za tesnjenje stikov med tesnilnim sistemom in
odtočnimi elementi iz nerjaveče pločevine pa je bil uporabljen samolepilni trak
MAPEBAND SA.
Za stenske obloge je bilo izbrano izboljšano cementno lepilo
KERABOND PLUS. Za polaganje talnih ploščic velikega formata je bilo
izbrano lepilo KERAFLEX LIGHT S1. Fuge med ploščicami so zafugirane z
ULTRACOLOR-jem PLUS. Vse gibljive dilatacijske rege so najprej temeljito
očistili ter jih nato zapolnili s trajno elastično tesnilno mase MAPESIL AC.

IZBRANE REFERENCE ŠPORT

Golf klub
Köln (Nemčija)
Kölnsko igrišče za golf je umeščeno sredi zelenih gričev zahodno
od mesta. Leta 2015 je bilo izbrano za enega izmed najboljših
nemških igrišč za golf.
V stavbi ob površinah za igro so restavracija s kuhinjo, tri jedilnice, nakupovalna galerija, hotel s 34 sobami, sejna dvorana za
seminarje, predstavitve, predavanja in konference ter prostor za
fizioterapijo in treninge igralcev golfa. Celotno arhitekturno podobo
objekta zaznamuje in odlikuje pozornost do detajlov oblikovanja,
tako pri zunanjih linijah kot pri zaključni obdelavi in opremi, in hkrati
prefinjenost lesenih, kamnitih ter tekstilnih oblog.
Mapei je dobavil izdelke za izvedbo tlakov, vgradnjo parketa in
tekstilnih oblog v novi klubski hiši. Naročnik je želel kakovostne,
obstojne in predvsem ekološko neoporečne izdelke.
Za gostinske prostore, spalnice za goste in nekatere druge prostore v skupni površini 1100 m2 so izbrali leseno zaključno oblogo.
Na površine, kjer je bil položen parket, so z namenom izboljšanja
oprijema izravnalne mase najprej nanesli akrilni premaz v vodni
disperziji ECO PRIM T PLUS. Za izravnavanje podlag so uporabili
tankoslojno cementno izravnalno maso PLANIPATCH. Parket je bil
na podlago prilepljen z enokomponentnim lepilom ULTRABOND
ECO S968 1K.
V restavraciji Fine Dining in po hotelskih hodnikih so za talne
obloge izbrali tekstil. Za vgradnjo 400 m2 tekstilnih talnih oblog je
bilo izbrano lepilo v vodni disperziji ULTRABOND ECO 170, ki ima
zelo močan začetni oprijem. Letvice in profile so lepili s samolepilnim trakom MAPECONTACT, ki je na voljo v različnih dimenzijah.
Površino so pred vgradnjo oblog izravnali s samorazlivno maso za
glajenje s pospešenim strjevanjem in zelo nizkimi izpusti hlapnih
organskih spojin ULTRAPLAN ECO PLUS.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2014–2016
Čas izvedbe del: 2015
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov
za izvedbo tlakov, vgradnjo parketa in tekstilnih
oblog
Naročnik: Amand GmbH & Co, KölnWiddersdorf KG (Köln)
Projektant: Schönborn+ Hoelscher (Velbert)
Glavni izvajalec del: Amand GmbH & Co
Vgradnja oblog: Speer Parkett (Geldern)
Mapeiev distributer: W. & L. Jordan GmbH
(Düsseldorf)
Mapeieva koordinatorja: Günter Hermann,
Tom Schlag (Mapei GmbH)
IZDELKI MAPEI
Eco Prim T Plus,* Mapecontact, Planipatch,
Ultraplan Eco Plus,* Ultrabond Eco 170,
Ultrabond Eco S948 1K
* Za nemški trg proizvaja in trži Mapei GmbH.
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2006–2017
Čas izvedbe del: 2014–2016
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov za sanacijo betona,
pripravo površin, polaganje in
fugiranje kamnitih plošč
Projektant: arh. Kišo Kurokawa,
Studio Mosproject-4
Naročnik: Sankt Peterburg
Glavni izvajalec: Metrostroy
Izvajalec za polaganje zaključne obloge: SC Mir
Mapeiev distibuter: X-Trade
Mapeiev koordinator: Denis
Krutilin (ZAO Mapei)
IZDELKI MAPEI
Kerabond T, Keracolor FF,
Mapegrout 430, Monofinish,
Primer G, Ultracolor Plus,
Ultraplan, Ultraplan Eco
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Stadion v Sankt Peterburgu
Sankt Peterburg (Rusija)
Stadion v St. Peterburgu je bil zgrajen z namenom, da postane dom nogometnega kluba FC Zenit in da lahko gosti mednarodne dogodke, kot
so tekmovanja v ligi UEFA in svetovna prvenstva v nogometu. Športni
kompleks je na zahodni strani otoka Krestovski. Celoten projekt je bil
zaupan japonskem arhitektu Kišu Kurokawi, uveljavljenemu strokovnjaku za projektiranje velikih športnih objektov.
Stadion odlikujejo napredne tehnološke rešitve in je eden izmed najmodernejših na svetu. Visok je 75 metrov, kar omogoča večje število
obiskovalcev in hkrati zagotavlja dobro vidljivost z vseh sedežev. Celotni
objekt se razprostira na 287 600 m2 in ima 68 000 sedišč.
Zaradi specifičnih vremenskih pogojev – dolge in mrzle zime z veliko
snežnih padavin – je bilo treba poiskati ustrezno rešitev, da se lahko
travnato površino iz objekta odstrani. Rešitev je bila pomično igrišče, ki
lahko iz arene »odpotuje« na posebnih tračnicah. Na ta način je zagotovljeno tudi zračenje.
Pri pripravi projekta in izbiri materialov je Mapei predlagal izdelke, ki
ustrezajo zahtevam takšnega športnega objekta. Za obnovo in izravnavo betonskih površin je bila uporabljena mikroarmirana cementna
malta MAPEGROUT 430. Sledilo je zaglajevanje z MONOFINISH-em,
enokomponentno cementno malto. Pred polaganjem zaključne talne
obloge so bile površine obdelane s temeljnim premazom PRIMER G. Da
je bila dosežena popolna ravnost podlage, so bile površine izravnane
s samorazlivnima izravnalnima masama ULTRAPLAN in ULTRAPLAN
ECO.
Granitne plošče (60 x 60 cm) iz Urala so bile izbrane za zaključno
oblogo v skupnih prostorih. Za lepljenje je bilo uporabljeno lepilo
KERABOND T, oplemeniteno z dodatkom ISOLASTIC, za fugiranje pa
ULTRACOLOR PLUS in KERACOLOR FF.
Verjamemo, da bo tudi po končanem svetovnem prvenstvu v nogometu
ta stadion gostil še veliko dobrih tekem in zanimivih dogodkov.

IZBRANE REFERENCE ŠPORT

Športno
igrišče
Koprivnica
(Hrvaška)
V sklopu obsežne prenove mestnega parka v Koprivnici je bilo v
lanskem letu v uporabo predano
igrišče pri osnovni šoli Antun Nemčić
Gostovinski. Na igrišču so površine
tako za nogomet, rokomet, košarko,
tenis, badminton kot tudi prva atletska steza v Koprivnici.
Projekt je bil financiran v okviru
progama Interreg 5a kot rezultat
sodelovanja Madžarske in Hrvaške s
ciljem, da se pri ljudeh, še posebno
pri mladini, ozavesti in spodbudi
zdrav način življenja.
Za zaključni sloj je bil izbran
Mapecoat TNS Multisport
Professional, večslojni sistem na
osnovi akrilnih smol v vodni disperziji. Primeren je za notranja in
zunanja večnamenska športna
igrišča. Ko je bila asfaltna podloga
pripravljena, je bil nanjo z namenom
izravnave površine pred nanašanjem
zaključnega sloja nanesen temeljni
premaz MAPECOAT TNS WHITE

BASE COAT, akrilna pasta v vodni
disperziji.
Sledil je nanos obarvanega akrilnega
premaza MAPECOAT TNS FINISH 1,
ki je na voljo v 20 različnih barvah. Z
uporabo MAPECOAT-a TNS FINISH
so bili zagotovljeni pogoji za pravilen
odboj žoge in dobre igralne pogoje.
Prav tako omogoča pravo razmerje med trenjem in oddrsavanjem.
Sistem Mapecoat TNS ima tudi
certifikat ITF (International Tennis
Federation), ki se nanaša na hitrost
podlage. Na igrišču v Koprivnici je
vgrajen MAPECOAT TNS FINISH 1,
kategorije 1 po ITF-u, primeren za
začetnike in rekreativce.
Za zaključni premaz je bil nanesen
MAPECOAT TNS COLOR, premaz z
izbranimi polnili, primeren za večnamenske športne terene. Po osušitvi
zaključnega premaza so bile z
izdelkom MAPECOAT TNS LINE
na igrišču narejene še označevalne
črte.
Za vzdrževanje sistema Mapecoat
TNS je dovolj redno čiščenje terena
z vodo. Sistem Mapecoat TNS
Multisport Professional je visoko
odporen proti obrabi, UV-žarkom
in različnim vremenskim vplivom.
Lahko ga uporabljamo tako na notranjih kot tudi na zunanjih površinah.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: junij 2017
Investitor: Mesto Koprivnica
Projektant: Forma Biro, d. o. o.,
Koprivnica
Izvajalec: Koming, d. o. o.,
Koprivnica
Izvajalec podopolagalskih
del: Edel Sport, d. o. o., Zagreb
Nadzor: Zdravko Sarapa, d. i. a.,
Forma Biro, d. o. o., Koprivnica
Mapeieva koordinatorja:
Nenad Karalija, Krešimir Dobranić
IZDELKI MAPEI
Mapecoat TNS Color, Mapecoat
TNS Finish 1, Mapecoat TNS Line,
Mapecoat TNS White Base Coat
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2011–2017
Čas izvedbe del: 2016–2017
Mapeievo posredovanje:
dobava izdelkov za sanacijo,
pripravo in hidroizolacijo podlag
ter vgradnjo skrilavca
Projektant: KHR arkitekter,
Studio 4 arkitekter
Naročnik: Helse Bergen
Vodja del: Lars Petter Smidt
Glavni izvajalec: Helse
Bergen
Vgradnja oblog: Veidekke/
Smistad Mur og ﬂis as
Mapeiev distributer:
Norﬂoor Bergen
Mapeieva koordinatorja:
Viggo Breitve, Kenneth Nilsen
(Mapei AS)
IZDELKI MAPEI
Conplan Eco R,*Confix,*
Keracolor GG Mapegrout
T40, Mapelastic, Mapesil AC,
Mapesil LM, Mapepoxy L,*
Ultralite S1, Ultralite S2
* Na Nizozemskem proizvaja in
trži Mapei AS.
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Pediatrična
bolnišnica
Haukeland
Bergen
(Norveška)
Univerzitetno bolnišnico Haukeland
v norveškem Bergnu so razširili, nov
sanitarni blok je v celoti namenjen
pediatriji. Novo stavbo so začeli graditi
2011, dela pa so se zaključila konec
leta 2017. Naročnik je od projektanta
zahteval, da v enem poslopju združi
oddelke za bolnišnično oskrbo in
zdravljenje otrok ter mladostnikov, da
bi lahko izboljšali oskrbo pacientov in
upravljanje celotnega medicinskega
kompleksa.
Za izgradnjo so zahtevali varne in
okolju prijazne izdelke in stavba je

dejansko dobila certifikat Breeam
(Building Research Establishment
Environmental Assessment Method),
evropski referenčni protokol za
načrtovanje, izgradnjo in upravljanje
trajnostnih stavb.
Mapei je dobavil svoje izdelke za izgradnjo nekaterih delov stavbe – velik
vhodni prostor, namenjen sprejemu
obiskovalcev in pacientov, garderobe,
kopalnice in tri nove bazene.
Za oblaganje pročelja in notranjih
bazenov ter za stensko in talno
oblaganje vhodnega dela, garderob in
kopalnic so izbrali plošče iz skrilavca –
kamna, ki za vgradnjo zahteva uporabo namenskih lepil in fugirnih mas.
Za pripravo podlage so izbrali samorazlivno malto s pospešenim vezanjem
CONPLAN ECO R, sanacijsko malto
za beton CONFIX, ki se nanaša z
brizganjem, in epoksidno lepilo
MAPEPOXY L za popravilo razpok.
Betonske površine so sanirali s tiksotropno malto MAPEGROUT T40.
Kjer je bilo treba, so izvedli hidroizolacijo z dvokomponentno cementno
malto MAPELASTIC, ki je namenjena
prav zaščiti in ﬂeksibilnemu tesnjenju.
Za vgradnjo plošč iz skrilavca je
bilo izbrano visoko zmogljivo lepilo
ULTRALITE S1, za plošče velikega
formata pa so uporabili visoko prilagodljivo lepilo ULTRALITE S2.
Plošče so fugirali z visoko zmogljivo
cementno malto KERACOLOR GG,
ki je primerna za fuge širine od 4 do
15 milimetrov. Dilatacije so zatesnili s
tesnilnima masama MAPESIL LM in
MAPESIL AC.
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Sunshine Coast University
Hospital
Queensland (Avstralija)
Splošna bolnišnica Sunshine Coast je ena izmed največjih v Avstraliji (zavzema
20 hektarjev površine). Vanjo spada tudi medicinska fakulteta.
Oblikovalci so želeli pridobiti oceno Green Star Green Building Council of
Australia, mednarodnega združenja, ki spodbuja trajnostno gradnjo.
Podjetje za izvajanje gradbenih del in polaganje zaključnih oblog je zato investitorju predlagalo zanesljive rešitve in izdelke Mapei, ki so hkrati prijazni do
okolja. Najprej je bilo treba površino primerno izravnati. Za izboljšani oprijem
je bil nanesen temelji premaz ECO PRIM T, sledila je izravnava s samorazlivno
izravnalno maso ULTRAPLAN ECO.
Kjer je bilo treba, so bile podloge sanirane in izravnave s PLANIPREP SC,
maso za zaglajevanje, ojačano z vlakni, ki je primerna za talne in stenske površine, ter NIVORAPID-om.
V kopalnicah in ostalih prostorih, ki so izpostavljeni vlagi, je bila za tesnjenje
uporabljena tekoča membrana MAPEGUM WPS. Za tesnjenje stikov je bil
uporabljen MAPEFLEX PU45.
V prostorih, kjer bi se lahko pojavile težave z vlago, je bila za zaključno obloga
izbrana vinilna talna obloga. Uporabljeno je bilo epoksidno poliuretansko lepilo
ADESILEX G19, ki je odporno na vlago. V ostalih prostorih (pribl. 60 000 m2)
so bile talne vinilne obloge vgrajene z univerzalnim lepilom v vodni disperziji
ULTRABOND VS90 PLUS, stenske obloge (pribl. 27 800 m2) pa z akrilnim
lepilom v vodni disperziji ROLLCOLL. Vsi uporabljeni izdelki so v celoti ustrezali
zahtevam naročnika in projektanta tako s tehničnega kot z ekološkega vidika.

TEHNIČNI PODATKI
Leto izgradnje: 2013–2016
Čas izvedbe del: 2016
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov za izravnavo, izvedbo
hidroizolacije in polaganje vinilnih talnih
obloga
Projektant: Architectus & Rice
Daubney Architects
Naročnik: vlada Queenslanda
Glavni izvajalec: Lend Lease
Polaganje talnih oblog: PK
Floorings
Mapeiev distributer: McDonalds
Flooring Accessories
Mapeievi koordinatorji: Troy
Bartlett (Mapei Australia Pty Ltd)
IZDELKI MAPEI
Adesilex G19, Eco Prim T, Latex Plus,
Mapeﬂex PU45, Mapegum WPS,
Nivorapid, Planiprep SC*, Rollcoll,
Ultraplan Eco, Ultrabond VS90 Plus
* Za avstralski trg proizvaja in trži
Mapei Australia.
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 1974–1978
Čas izvedbe del: 2015–2016
Mapeievo posredovanje: dobava
izdelkov za pripravo podlage in polaganje parketa
Naročnik: Swiss Life (Švica) AG
Nadzor: HRS Real Estate AG, Zürich
Projektanti: Sam Architekten Und
Partner AG
Dobavitelj parketa: M Parkett AG,
Volketswil; Holzpunkt AG, Wila
Izvajalec del: Gdm Parkette
Mapeiev distributer: Nydegger AG
Mapeiev koordinator: Jens Stenzel
(Mapei Švica)
IZDELKI MAPEI
Eco Prim T, Planipatch, Eco Prim PU
1K Turbo, Ultrabond Eco S968 1K
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FIFA – svetovni muzej
nogometa
Zürich (Švica)
Mednarodna nogometna zveza
FIFA s sedežem v Zürichu je
več let iskala primerno lokacijo
za muzej, posvečen nogometu.
Našla jo je v središču mesta.
Obnova stavbe je bila prilagojena slogu tega dela mesta in
neposredne okolice, seveda
pa je bila hkrati zasnovana
z upoštevanjem njene nove
namembnosti.
Muzej, ki so ga odprli leta 2016,
prikazuje vse plati nogometnega sveta. Poleg predstavitve
zgodovine FIFE in svetovnih
prvenstev je v muzeju razstavljenih več kot tisoč različnih
dragocenih elementov. Več kot
3000 m2 razstavnega prostora
se razprostira v treh nadstropjih.
Trajnostni razvoj je bila rdeča nit
celotnega projekta. Upoštevane
in uresničene so bile inovativne
ideje glede prihrankov energije.
Objekt je npr. s cevjo povezan s
züriškim jezerom, voda iz njega
pa se kot obnovljiv vir energije
pozimi porablja za ogrevanje,
poleti za hlajenje.
Tudi zato je morala zaključna
obloga iz lesa ustrezati najvišjim zahtevam, hkrati pa so se
dela zaključevala v najkrajšem

možnem času. Številne lesne
obloge so bile narejene prav
za ta projekt, med njimi tudi
parket iz hrasta, starega več kot
200 let.

Površine so bile pred polaganjem parketa z namenom
zapiranja preostale vlage v
podlagi obdelane s premazom
ECO PRIM PU 1K TURBO. Za
izboljšanje oprijema je bil na
nekaterih delih nanesen akrilni
premaz ECO PRIM T, nato pa
izravnalna masa PLANIPATCH.
Za lepljenje parketa je bilo
izbrano lepilo ULTRABOND
ECO S968 1K. Gre za izdelek
z zelo nizko vsebnostjo hlapnih
organskih spojin ter je primeren
za polaganje vseh formatov in
vrst parketa.

IZBRANE REFERENCE JAVNI OBJEKTI

Piazza Venezia
Rim (Italija)
Beneški trg v Rimu je od nekdaj ena najbolj obleganih turističnih znamenitosti
in simbolnih spomenikov večnega mesta. Današnjo podobo je trg je dobil
konec 19. in v začetku 20. stoletja.
Na trgu je bilo treba izvesti obsežna sanacijska dela za prenovo tlakov, ki bodo
prispevala k temu, da bo trg vnovič kos vsakodnevni pretočnosti ljudi in vozil.
Cilja gradbenega posega sta bila izkoreniniti dolgoletno težavo posedanja
ter odpraviti valovite površine in luknje. Vključevala sta odstranitev obstoječe
podlage na dobrih 3000 m2 površin ter popolno obnovo in postavitev kamnitih
plošč, t. i. sampietrini. Za polaganje teh so uporabili sistem Mapestone, rešitev
za dolgotrajno obstojne tlake.
Novo, 20-centimetrsko debelo betonsko ploščo so ustrezno ojačali z jekleno
mrežo. Vgradnjo velikih kamnitih plošč in fugiranje kock so izvedli s pripravljenima cementnima maltama MAPESTONE TFB 60 in MAPESTONE PFS 2,
ki sodita v razred izpostavljenosti XF4. Preden so vgradili kamnite plošče, so
beton skrbno očistili. Na malto MAPESTONE TFB 60 so po postopku sveže
na sveže nanesli še vezivno oplemeniteno cementno mleko – mešanico iz
vode, cementa in PLANICRETE. Nato so položili kamnite plošče. Fuge širine
približno 1 cm so zapolnili s fugirno maso MAPESTONE PFS 2.
Trajnost izvedenih del in krajši čas izvedbe so glavne prednosti sistema
Mapestone.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 15. stoletje
Čas izvedbe del: 2016
Mapeievo posredovanje: dobava
izdelkov za vgradnjo kamnitih arhitektonskih tlakov
Naročnik: občina Rim, Oddelek za
razvoj infrastruktur in vzdrževanje
mesta
Projektant in vodja gradbišča:
inž. Daria Giura
Glavni izvajalec del: Italtecnobeton
Srl, Rim
Sanacija tlaka: Maurizio Masi
Selciati, Ciampino (Rim)
Nadzor: inž. Fabrizio Liberati
Mapeiev distributer: SDB per
l’Edilizia Srl, Grottaferrata (Rim)
Mapeieva koordinatorja: Maurizio
Fiore, Emiliano Ligios (Mapei SpA)
IZDELKI MAPEI
Mapestone TFB 60, Mapestone PFS 2
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 1226–1270
Čas izvedbe del: 2014–2016
Mapeievo posredovanje:
dobava izdelkov za konstrukcijsko utrjevanje in ojačitev lesenih tramov, izvedbo estrihov,
sanacijo in prenovo ometov in
vgradnjo marmornatih plošč
Naročnik: nadškofija Matera
in Irsina
Vodja projekta: inž. Laura
Montemurro
Arhitekturni načrt:
arh. Leonardo Nardis, arh.
Francesca Contuzzi, arh.
Renato D’Onofrio
Vodja del: arh. Renato
D’Onofrio
Operativni vodja: inž.
Antonello Pagliuca, arh.
Francesca Contuzzi
Konstrukcijski načrt: inž.
Andrea Giannantoni
Glavni izvajalec del:
D’Alessandro Restauri Srl
(Matera)
Mapeieva distributerja: Edil
Loperfido Srl, Edil Sud Srl
Mapeievi koordinatorji: Michele Mirco Malvasi,
Francesco Dragone, Achille
Carcagnì, Gianmario Dispoto,
Davide Bandera (Mapei SpA)
IZDELKI MAPEI
Carboplate E170/50,
Elastorapid, Mape-Antique
Allettamento, Mape-Antique
FC Ultrafine, Mape-Antique I-15
Mape-Antique Rinzaffo, MapeAntique MC, Mape-Antique
LC, Mape-Antique FC Grosso,
MapeGrid G 220, Mapewood
Paste 140, Mapewood Gel
120, Mapewood Primer 100,
Mapefix EP 470 Seismic,
Mapewrap 11, MapeWrap
Primer 1, MapeWrap 31,
MapeWrap G UNI-AX 300/30,
Mapefix VE SF, Mapesil LM,
Planitop HDM Restauro, Primer
3296, Quarzo, Topcem Pronto
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Katedrala
v Materi
Matera (Italija)
Katedrala v Materi, zgrajena leta
1270, se dviga na najvišji vzpetini
tega znamenitega mesta, uvrščenega v Unescovo dediščino.
Leta 2014 so začeli znotraj katedrale z
vrsto gradbenimi posegi za konstrukcijsko utrditev, protipotresno učvrstitev
in vgradnjo zaključnih oblog.
V prvi delovni fazi so utrdili tramove
stranskih in glavne ladje. Zaščitili
so jih pred insekti in glivami s
premazom MAPEWOOD PRIMER
100. Nato so leseno konstrukcijo
ojačali z namestitvijo novih lesenih
elementov na lepilo MAPEWOOD
PASTE. Za protipotresno učvrstitev
so vgradili lamele iz ogljikovih vlaken
CARBOPLATE E170/50, in sicer
tako, da so najprej nanesli temeljni
premaz MAPEWOOD PRIMER 100,

nato pa še lepilo MAPEWOOD
PASTE 140 ter zaključili z
MAPEWOOD GEL 120. V oboke
prezbiterija so vgradili kovinske
vezne palice iz titana, ki so jih pritrdili
z injektiranjem z epoksidno smolo
MAPEFIX EP 470 SEISMIC.
Za konstrukcijsko utrditev kupole so
izbrali sistem FRP. MAPEWRAP G
UNI-AX 300/30 je tkanina iz steklenih vlaken, ki se vgrajuje tudi s
pomočjo epoksidnih smol, v tem
primeru z uporabo MAPEWRAP
PRIMER 1, MAPEWRAP 11 in
MAPEWRAP 31.
Taka konstrukcijska učvrstitev se
namešča na ustrezno pripravljeno in
izravnano podlago s PLANITOP-om
HDM RESTAURO, s pomočjo ustreznega pritrjevanja z vrvmi iz steklenih
vlaken MAPEWRAP G FIOCCO, ki
so jih kemično sidrali z MAPEFIX-om
VE SF.
Za utrditev treh obokov so uporabili malto MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO. Nato so površino premazali s premazom
PRIMER 3296, nanesli malto
PLANITOP HDM RESTAURO in
vgradili mrežico iz steklenih vlaken
MAPEGRID G 220. Za utrditev konstrukcijskih elementov so uporabili
posebno malto MAPE-ANTIQUE
STRUTTURALE NHL.
Za rešitev težav pred kapilarnim
dvigovanjem vlage so pred vgradnjo estriha izdelali talno prezračevalno podkonstrukcijo, nato pa
vgradili estrih iz pripravljene malte
TOPCEM PRONTO. Marmor in
kamen so na podlago lepili z lepilom
ELASTORAPID, za tesnjenje dilatacij
pa so uporabili MAPESIL LM.
Izvajalec del je neokrašene omete,
ki so bili potrebni temeljite prenove, najprej zbrusil, nato pa lasaste
razpoke utrdil z injektiranjem izdelka
brez cementa MAPE-ANTIQUE I-15.
Sledila je vgradnja izsuševalnih
apnenih ometov, ki so odporni
proti topnim solem, in sicer MAPEANTIQUE RINZAFFO in MAPEANTIQUE MC. Poseg so zaključili z
nanosom izsuševalnih malt MAPEANTIQUE LC, MAPE-ANTIQUE FC
GROSSO in MAPE-ANTIQUE FC
ULTRAFINE.
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Koncertna dvorana
La Seine Musicale
Pariz (Francija)
La Seine Musicale je velik, zanimiv objekt skupne površine 36 500 m2
jugozahodno od Pariza, na otoku Seguin na reki Sieni. Z edinstveno arhitekturo je uspel ohraniti pridih preteklosti, ki se hkrati uspešno spogleduje
s prihodnostjo.
324-metrski kompleks, ki spominja na potopljeno čezoceansko ladjo, je v
celoti posvečen glasbi. Zaradi odseva v vodi daje občutek, kot da pluje po
Sieni.
Sistem Ultratop je bil izbran za izvedbo cementnih talnih oblog prostora
pred koncertno dvorano in gledališčem. Gre za površine več kot 5000 m2
z visoko stopnjo pohodne obremenitve. Izbira tega sistema je omogočila
estetsko ujemanje z vidnim betonom. Z namenom doseganja popolnega
oprijema sistema Ultratop na betonsko podlago je bil na površino najprej
nanesen PRIMER SN in polno posut s kremenčevim peskom QUARZO 1,2.
Brezbarvna poliuretanska zaključna premaza MAPEFLOOR FINISH 52W
in MAPEFLOOR FINISH 58W zagotavljata zaščito pred umazanijo in večjo
odpornost na obrabo. Zato so z njim premazali vgrajen sistem Ultratop.
Na navpičnih površinah oz. čelih stopnicah je bil vgrajen ULTRATOP LOFT,
s čimer je bil dosežen končni izgled zelo podoben tistemu na vodoravnih
površinah.
Na hodnikih, ki obkrožajo razkošno koncertno dvorano, je bil za talne
površine izbran sistem na osnovi epoksidnih smol Mapeﬂoor. Z dodatkom
naravnih agregatov je bila omogočena izvedba tlakov v videzu terrazzo alla
veneziana. Marmorni agregat je bil dodan dvokomponentni epoksidni smoli
MAPEFLOOR I 300 SL, ki je bila potem obarvana z MAPECOLOR PASTO.
Takšen sistem je bil nanesen na podlogo, ki je bila predhodno obdelana s
premazom PRIMER SN.
Zaradi odpornosti in estetike je sistem Mapeﬂoor še posebej primeren
za javne površine, kjer se pričakuje veliko ljudi, kot so na primer letališča,
nakupovalna središča, muzeji …

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: 2014–2016
Mapeievo posredovanje: dobava
izdelkov za izvedbo talnih oblog na bazi
smole in cementa
Naročnik: Tempo Ile Seguin/Bouygues
Bâtiment Ilede – France
Projektanti: Shigeru Ban Architects
Europe & Jean de Gastines Architectes
Glavni izvajalec del: Bouygues
Bâtiment Ile de France
Izvajalec dela za zaključni tlak:
Prima Pavimenti Speciali
Mapeiev koordinator: Philippe Méric
(Mapei Francija)
Fotografije: Patrick Borderie (Prima),
Didier Boy de la Tour (Shigeru Ban
Architects Europe), Ludovic Margiovanni,
Philippe Méric
IZDELKI MAPEI
Mapecolor Paste, Mapeﬂoor Finish 52 W,
Mapeﬂoor Finish 58 W, Mapeﬂoor
I 300 SL, Primer SN, Quarzo, Ultratop,
Ultratop Loft
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe opisanih del:
september–november 2014
Investitor: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Projektant: API arhitekti, d. o.
o., Uroš Birsa, u. d. i. g.
Statik: Konstant biro, d. o. o.,
Edvard Štok, u. d. i. g.
Glavni izvajalec: VG5, d. o. o.
Koordinator opisanih del:
Ambrož Kokalj, u. d. i. g.
Izvajalec opisanih del: Emsa,
d. o. o.
Mapeievi koordinatorji: Guilio
Morandini, Mapei SpA, Andraž
Nedog, u. d. i. g., in Samo
Mlinarič
IZDELKI MAPEI
Mape-Antique I, Mape-Antique
Strutturale NHL, Mapegrid B250,
Mapewrap 21, Mapewrap B
Fiocco, Primer 3296, Planitop
HDM Restauro
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Rekonstrukcija Narodne galerije
Ljubljana (Slovenija)
Narodni dom, monumentalna palača z neorenesančnim pročeljem, je bila zgrajena
leta 1869 ob promenadi med mestnim jedrom in parkom Tivoli. V Narodno galerijo se
je preimenovala leta 1928, ko so odprli prvo razstavo slovenskih avtorjev. Še danes je
to osrednja galerija slovenskih likovnih del. Poleg razstavljenih del je opazno tudi delo
restavratorjev, ki so začeli z obnovitvenimi deli leta 2012.
S poglobitvijo kleti za pridobitev uporabnejših prostorov je bilo treba zgradbo statično utrditi skladno z Evropskimi navodili za projektiranje (Eurocodes). Zgradba je
bila narejena pred več kot 100 leti, zato je bila potrebna izvedba statičnih modelov
in presoje. Ugotovljeno je bilo, da bo kljub klasičnim izvedbam potrebna še dodatna
rešitev, ki je bolj primerna za zidane zgradbe. Za utrditev potresno najbolj obremenjenih delov je bil izbran sistem Mapei FRG (Fiber Reinforced Grout), ki je sestavljen iz
več izdelkov.
Po odstranitvi ometov so bile površine očiščene s pranjem in sesanjem. Površinska
utrditev in hkratno zmanjšanje vpojnosti zidu sta bila izvedena z nanosom temeljno sprijemnega premaza na osnovi akrilnih polimerov PRIMER 3296. Nato je bila
izvedena izravnava z mikroarmirano malto s povišanimi trdnostmi MAPE-ANTIQUE
STRUTURALE NHL na osnovi naravnega hidravličnega apna in eko pucolanov.
Najprej so bila izvedena vodila, nato pa popolnitev vmesnih polj. Po osušitvi je bila
nanesena mikroarmirana malta na osnovi naravnega hidravličnega apna eko pucolanov s povišano duktilnostjo PLANITOP HDM RESTAURO, v katero se je vtisnilo
alkalno odporno mrežico na osnovi bazaltnih vlaken MAPEGRID B250. V rastru
približno 1 x 1 m so bile izvrtane luknje, skozi katere je bila nato izvedena povezava
med obema ometoma. V njih je bila vgrajena bazaltna vrv MAPEWRAP B FIOCCO, ki
je bila predhodno utrjena z MAPEWRAP 21, dvokomponentno epoksidno smolo za
izvedbo statičnih ojačitev po t. i. mokrem postopku. Prostor med izvrtino in vrvjo je
bil zapolnjen z injektiranjem z MAPE-ANITQUE I, to je brezcementno maso za utrditev in popolnitev zidov. Ker ne vsebuje cementa, ni pretoga in ne povzroča dodatnih
negativnih kemičnih reakcij v stiku z obstoječimi vezivi. Na obeh straneh je bila nato
izvedena pahljača iz MAPEWRAP B FIOCCO na MAPEGRID B 250, ki je bila vgrajena v PLANITOP HDM RESTAURO in ki tako zagotavlja povezavo obeh strani.

IZBRANE REFERENCE INFRASTRUKTURA

Mozaiki v
podzemni
železnici
New York (ZDA)
Župan in guverner mesta New York
sta ob prisotnosti javnosti v lanskem
letu odprla prvi del nove podzemne
železnice – Second Avenue Subway.
Gre za enega izmed največjih projektov
v zadnjih letih, katerega začetki segajo
celo v leto 1929. Podzemna železnica v
New Yorku je ena izmed najprometnejših na svetu, saj na dan prepelje več
kot 200 000 potnikov.
Poleg temeljnega namena – izboljšane
prometne povezave – metro pri uporabnikih zagotovo pusti tudi zanimiv
umetniški vtis. Na stenah so namreč
lepi mozaiki – portreti prebivalcev
mesta v naravni velikosti. Štirje izbrani
umetniki so imeli to čast, da so lahko
na stenah metroja izrazili kreativnost
in tako tam pustili svoj pečat v obliki
umetniškega dela.
Za izdelavo mozaika so, skupaj z
dekorativnimi elementi, uporabili keramične ploščice. Izvajalci so z lepilom
GRANIRAPID že v studiu položili
stekleni mozaik na podlago – panele,
ki so ustrezali obliki in dimenzijam
posameznih likov. Tako pripravljene umetniške instalacije so potem
prepeljali na podzemno železnico.
Polagalci keramičnih ploščic so ostale
ploščice pred polaganjem obrezali

tako, da so ustrezale oblikam figur.
Ploščice so bile na steno položene z
lepilom ULTRAFLEX LFT in zafugirane
z maso KERACOLOR. Paneli z liki so
bili nato na stene vgrajeni z lepilom
GRANIRAPID. Postavljene like so
fugirali z maso FLEXCOLOR 3D. To je
za uporabo pripravljena fugirna masa s
certifikatom LEED s svetlečim končnim
učinkom. Delno je prosojna, zato omogoča različen videz barve ploščic, ki se
spreminja glede na položaj opazovalca, s katerega opazuje sliko. To daje
vsaki opazovani osebi oz. figuram na
mozaiku poseben, edinstven učinek.
Za tesnjenje stikov je bila uporabljena
tesnilna masa MAPESIL T.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izgradnje: 2007–2017
Čas izvedbe del: 2016–2017
Mapeievo posredovanje:
dobava izdelkov za vgradnjo
izdelkov za polaganje in fugiranje
keramičnih*ploščic in mozaika
Projektanti: Vik Muniz
Naročnik: New York City Mass
Transit Authority
Izvajalec del: Judlau
Polaganje oblog: Franz Mayer
of Munich
Mapeiev distributer: Daltile
Brooklyn
Mapeiev koordinator: Matt
Hess (Mapei Corp.)
IZDELKI MAPEI
Flexcolor 3D,* Granirapid,
Keracolor U,* Mapesil T,*
Ultraﬂex LFT*
* V Amariki proizvaja in trži Mapei
Corp.
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TEHNIČNI PODATKI
Leto izgradnje: 1978
Čas izvedbe del: 2016
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov za sanacijo betona,
zaščito armature in zaključno
obdelavo betonskih površin
Projektant: Intemac
Naročnik: Pristaniška kapitanija
Tenerife
Izvajalec del: Área Construcción
Mapeiev distributer:
A. Feliciano, d. d. (Afelsa)
Mapeievi koordinatorji: Antonio
Montoro, Manuel Angel López
(Mapei Španija)
IZDELKI MAPEI
Malech, Mapecure SRA 25,
Mapefer 1K, Mapegrout T40,
Planitop Rasa&Ripara, Silexcolor
Primer, Silexcolor Pittura
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Svetilnik El
Poris
Tenerife
(Kanarski otoki –
Španija)
Svetilnik El Poris je na jugovzhodnem
delu otoka Tenerife (Kanarski otoki).

Gre za 39 metrov visok betonski stolp,
ki deluje samodejno. V uporabo je bil
predan leta 1978.
Izpostavljenost vremenskim vplivom
in vplivom morja je svetilnik skozi čas
toliko poškodovala, da je bila pred
dvema letoma sprejeta odločitev za
njegovo obnovo. Najprej je bil s površine stolpa vse do armature poškodovani beton mehansko odstranjen. Sledil
je nanos protikorozijskega premaza
MAPEFER 1K v dveh slojih. Po osušitvi
je bila površina stolpa obnovljena s
sanacijsko malto MAPEGROUT T40,
ki je primerna tudi za nanašanje na
navpične površine. Malti je bila zaradi
izpostavljenosti objekta vetru dodano
sredstvo za notranjo nego MAPECURE
SRA. Na nekaterih manjših površinah
je bila za sanacijo uporabljena malta
PLANITOP RASA&RIPARA. Sledila je
zaključna obdelava celotne površine.
Najprej je bil nanesen temelji sprijemni
premaz MALECH. Za zaščito in dekorativno obdelavo je bil izbran sistem
Silexcolor. Najprej je bil nanesen temelji
premaz SILEXCOLOR PRIMER, ki je
podlago učvrstil. Temu je sledil nanos
barve na osnovi silikata SILEXCOLOR,
ki je paropropustna in je na voljo v
različnih barvnih odtenkih.

IZBRANE REFERENCE INFRASTRUKTURA

Most Maslenica
Maslenica (Hrvaška)
Most Maslenica je bil zgrajen leta 1997 in ima pomembno prometno funkcijo pri povezovanju severa in juga Hrvaške. Postavljen je 90 metrov nad
morjem, njegova skupna dolžna je 377,60 m.
Most je na trasi avtoceste A1 Zagreb–Split–Dubrovnik v izrazito agresivnem morskem okolju z močnim delovanjem kloridov in stalno prisotnostjo
močnega vetra. Takšni pogoji so vplivali na pospešeno propadanje ABkonstrukcije mostu.
Projekt sanacije je izdelal Institut IGH iz Zagreba. Po končani odstranitvi s kloridi kontaminiranega zaščitnega sloja betona je bila z izdelkom
MAPEFER 1K, ki se ga je naneslo v dveh slojih, zagotovljena protikorozijska
zaščita armature.
Obnova betona je bila izvedena z MAPEGROUT-om T60, tiksotropno,
sulfatno odporno malto s kompenziranim krčenjem. Za izboljšanje lastnosti
je bil sanacijski malti dodan dodatek za notranjo nego MAPECURE SRA, ki
izrazito zmanjša hidravlično krčenje in tvorjenje mikrorazpok.
Z namenom zaščite sta bila na konstrukcijo nanesena dva sloja
MAPELASTIC-a. Ta v tem primeru služi kot
dodatna zaščita pred vdorom agresivnih
snovi iz okolja. Za zaključni sloj je bila
na betonsko površino nanesena visoko
elastična zaščitna in dekorativna barva
na osnovi akrilnih smol ELASTOCOLOR
PITTURA, ki prav tako predstavlja zaščito
pred vplivi okolja.
Zgoraj opisan sistem za sanacijo ABkonstrukcije zagotavlja, da bo most
Maslenica še naprej uspešno kljuboval
vplivom okolja in hkrati služil svojemu
namenu.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del:
maj 2017–januar 2018
Investitor: Hrvatske
autoceste, d. o. o., Zagreb
Projektant: dr. Mario Ille, d. i. g.,
Institut IGH, d. d., Zagreb
Izvajalec del: Spegra
inženjering, d. o. o., Split
Podizvajalci del: Sitolor, d. o. o.,
Slavonski Brod; Hidrostres, d. o. o.,
Zagreb
Nadzor: dr. Mario Ille, d. i. g.,
Institut IGH, d. d., Zagreb
Mapeiev koordinator: Marko
Iveković, d. i. g.
IZDELKI MAPEI
Elastocolor Pittura, Mapecure
SRA, Mapefer 1K, Mapegrout T60,
Mapelastic
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe:
celotna obvoznica: 2010–oktober 2015
opisana dela: april 2015–julij 2015
Naročnik/investitor: Direkcija RS za
infrastrukturo
Sofinancer: Občina Škofja Loka
Podatki o II. in III. etapi
Vodilni partner: Gorenjska gradbena
družba, d. d.
Partnerja: OHL ŽS, a. s., in Iskra sistemi,
d. o. o.
Odgovorni vodja opisani del: Edo
Kastelic, u. d. i. r., in Geotehnol
Izvajalec opisanih del: - polaganje
predorskih robnikov: Gorenjska gradbena
družba, d. d.
- barvni premaz v predoru: Hipox, d. o. o.
Mapeieva koordinatorja: Gregor Knez
in Samo Mlinarič
IZDELKI MAPEI
Primer AS, Mapeﬂex PU45, Mapegrout
T60, Mapecoat I 650 WT, Triblock Finish

40 SM št. 40/2018

Polaganje predorskih
robnikov in izvedba barvnega
premaza v predoru Sten
Škofja Loka (Slovenija)
Del 4 km dolge Poljanske obvoznice je 712 m dolg predor Sten, ki je prebarvan z barvo MAPECOAT.
Svečanemu preboju predorske cevi spomladi 2014 so lahko sledila vsa nadaljevalna dela, najprej je bilo to tesnjenje betonskih elementov. Po izvedbi
betonskega oboka so morali pred izvedbo betonskega vozišča postaviti
betonske elemente – kanalete za odvod vode. Ker so to segmenti, jih je bilo
treba med seboj zatesniti s trajno elastično tesnilno maso. Na robove je bil
nanesen enokomponentni temelji premaz na osnovi topil PRIMER AS. Po
osušitvi se je na stične površine nanesel MAPEFLEX PU45, enokomponentna lepilna in tesnilna masa na osnovi poliuretana. Za zaključno obdelavo
predorskih sten je bila najprej celotna površina predora pripravljena s
pranjem z vodo pod visokim pritiskom.
Pred nanosom zaščitne barve je bilo potrebno glajenje. Na lokalnih mestih
so po pranju opazili segregirana gnezda. Ta so sanirali s konstrukcijsko
malto MAPEGROUT T60. To je cementna, sulfatno odporna mikroarmirana
malta višjih tlačnih trdnosti (60 MPa) za nanose do 4 cm. Glajenje podlage
so izvedli s TRIBLOCK FINISH, trokomponento malto na osnovi cementnega
veziva in epoksi smol, dispergiranih v vodi. TRIBLOCK FINISH se je nanašal v
dveh nanosih. Prvi je imel nalogo zapiranja površinskih por (t. i. lunkerji), drugi
nanos pa je gladil celotno površino.
Po izvedenem betonskem vozišču in vnovičnem pranju površin z vodo so
lahko začeli z nanašanjem zaključne barve MAPECOAT I 650 WT. Nato
je sledil še drugi nanos barve. Tako prebarvane površine predora voznikom zagotavljajo bolj svetlo notranjost predora, širši zaznavni kot in s tem
boljšo preglednost. Vzdrževalcem pa to pomeni lažje in hitrejše periodično
čiščenje. Ker so površine zaščitene pred vdorom agresivnih spojin, izvedba
barvnega premaza zagotavlja tudi daljšo življenjsko dobo.

IZBRANE REFERENCE INFRASTRUKTURA

Zaščita
betonskih
sten tunela
Markovec
Koper
(Slovenija)
Maja 2015 je bila zaključena sanacija betonskih sten tunela Markovec,
dvocevnega tunela na hitri cesti
med Koprom in Izolo. Izvedba
zaščitnega premaza je potekala
po celotni dolžini obeh cevi tunela
v višini štirih metrov. Namenjen je
zaščiti betonske konstrukcije tunela
pred prodiranjem škodljivih snovi
in neugodnimi vremenskimi vplivi,
zaščitni premaz pa zagotavlja tudi
ustrezno reﬂeksivnost površine, s
tem boljšo vidljivost in večjo varnost
v tunelu.
Z namenom zagotavljanja kakovostnega oprijema novega zaščitnega
sloja je bilo treba v celoti odstraniti prvotno uporabljeno zaključno
barvo in malto. Priprava površine
se je izvajala s pranjem pod visokim
pritiskom. Kjer strojna priprava pod-

lage ni bila mogoča, so bile površine
obdelane ročno. Po pripravi podlage so bile sanirane razpoke, najprej
razširjene, nato površinsko zapolnjene
z dvokomponentnim epoksidnim
lepilom ADESILEX PG1. Za injektiranje
je bila uporabljena dvokomponentna,
epoksidna smola EPOJET, ki je bila s
pomočjo namenskih injektorskih črpalk
vbrizgana skozi predhodno vgrajene injektorske nastavke do popolne
zapolnitve razpok. Razpoke velikosti
od 0,3 mm do 1 mm so bile sanirane z
epoksidno smolo samo s površinskim
tesnjenjem.
Pred nanosom zaključnega premaza so bile vse površine obdelane do
ustrezne gladkosti s fino epoksidno
cementno malto. Za glajenje sten je
bila uporabljena tiksotropna malta
TRIBLOCK FINISH, ki je bila na površino nanesena ročno v dveh nanosih. Ko
je nanesena malta začela vezati, so jo
površinsko zagladili.
Za zaključno obdelavo površin tunela
je bila uporabljena namenska dvokomponentna epoksidna barva v vodni
disperziji s »keramičnim« učinkom
površine MAPECOAT I 650 WT.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe: izvedba zaščitnega
premaza v tunelu 2015
Investitor: Dars, d. d.
Nadzor: DRI upravljanje
investicij, d. o. o., Franc Likar, u. d. i. g.
Glavni Izvajalec del:
Map-trade, d. o. o.
Površina izvedenih del:
pribl. 38 000 m2
Mapeiev koordinator: Gregor
Knez, i. g.
IZDELKI MAPEI
Adesilex PG1, Epojet, Triblock Finish,
Mapecoat I 650 WT
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TEHNIČNI PODATKI
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
SpA
Vodja gradbišča: inž.
Nicola Lomurno
Glavni izvajalec del: Edil
Tecno Group (Altamura)
Mapeiev distributer: Edil
Loperfido
Mapeievi koordinatorji:
Daniele D’Ippolito, Franco
Dragone, Achille Carcagnì,
Michele Cannarile (Mapei
SpA)
IZDELKI MAPEI
Elastocolor Pittura,
Eporip, Mapeﬂex PU40,
Mapeﬂex PU45, Mapeﬂoor
System 32, Primer SN
Quarzo, Mapeﬂoor I 300
SL, Mapecolor Paste,
Mapefoam, Mapefer 1K,
Planitop Rasa & Ripara,
Planitop Rasa & Ripara R4,
Primer AS, Quarzolite Base
Coat
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Proizvodnja
pekovskih
izdelkov Di Leo
Matera (Italija)
Zgodba proizvodnje pekovskih izdelkov
Di Leo se je začela pred več kot 150 leti,
natančneje leta 1860. Začeli so s peko
kruha, nato pa svojo dejavnost razširili še
na peko piškotov.
V podjetju so želeli prenoviti proizvodni
objekt. Začeli so s projektom sanacije
betona, zaključno so obdelali zunanje
površine in obnovili tlak v proizvodni hali.
Najprej so z armaturnega železa odstranili rjo, nato so ga zaščitili z izdelkom
MAPEFER 1K, ki vsebuje korozijske inhibitorje in izboljša oprijem sanacijske malte.

Nato so vnovič nanesli zaščitno plast
sanacijske malte in površine izravnali.
Uporabili so mikroarmirano cementno
malto PLANITOP RASA & RIPARA. Na
mestih, kjer je bilo treba, so vgradili mikroarmirano cementno malto za konstrukcijska popravila razreda R4 PLANITOP
RASA & RIPARA R4. Na dozoreli podlagi
so nato z uporabo izdelkov PRIMER
AS, MAPEFOAM, MAPEFLEX PU45 in
MAPEFLEX PU40 skrbno izdelali dilatacije.
Za zaključni sloj tlaka v proizvodni hali so
izbrali večslojni epoksidni protidrsni sistem
brez topil Mapeﬂoor sistem 32. S tem so
zagotovili tlak, odporen proti obrabi in
abraziji zaradi pogostega pranja, varen pa
je tudi proti zdrsu in preprost za čiščenje.
Začeli so z mehansko pripravo podlage –
krogličnim peskanjem. Nato so z epoksidnim lepilom EPORIP odpravili nepravilnosti in razpoke v podlagi. V nadaljevanju
so nanesli temeljni premaz PRIMER SN in
ga svežega v celoti posuli s kremenčevim
peskom. Odvečni pesek so odstranili z
industrijskim sesalcem. Za vmesni sloj
so uporabili dvokomponentno epoksidno smolo MAPEFLOOR I 300 SL, ki so
jo obarvali z dodatkom MAPECOLOR
PASTE. V zaključni barvni sloj tlaka so
dodali kremenčev pesek QUARZO 0,25
in ga nanašali z valjčkom. Stene so
zaščitili tako, da so jih najprej dodobra
očistili in premazali s QUARZOLITE BASE
COAT-om in nato zaključili z nanosom
izbrane zaščitne dekorativne barve na
osnovi akrilnih smol v vodni disperziji,
odporni na vodo in agresivne spojine,
ELASTOCOLOR PITTURA.

IZBRANE REFERENCE PROIZVODNI OBJEKTI

Pivovarna
Baladin
Piozzo (Italija)
Pivovarna Baladin je bila leta 1996
ustanovljena kot brewpub – proizvodnja
in neposredna prodaja piva. Januarja
2012 je Baladin postal pivovarna, ki
si je za cilj postavila skrb za celoten
proizvodni proces pridelave piva – vse
od vzgoje rastlin. Pred dvema letoma so
slavnostno odprli nov sodoben obrat,
ki je povečal proizvodne zmogljivosti
pivovarne s prejšnjih 12 000 hektolitrov
na leto na 50 000. Varijo 30 zvrsti piva.
Prenova objekta, kamor so poleg
proizvodnje in hrambe različnih vrst piva
preselili tudi pisarne, se je začela oktobra 2015 in zaključila konec junija 2016.
Za zaključno oblogo so izbrali ploščice
iz porcelaniziranega gresa (60 x 60 cm).
Betonsko podlago v proizvodnem in
skladiščnem delu objekta so obdelali z
motornimi rotacijskimi gladilci in izvedli
ustrezne naklone.
Za vgradnjo ploščic so uporabili visoko
zmogljivo lepilo KERAFLEX MAXI S1
ZERØ, katerega odlikuje tehnologija
Low Dust. Posebej je primerno za velike
ploščice tudi na stenah. Ploščice v pisarnah so fugirali z maso KERACOLOR
GG, v proizvodnih in skladiščnih prostorih pa z dvokomponentno epoksidno
fugirno maso KERAPOXY CQ, ki je
odporna proti kislinam, se zelo preprosto nanaša in dobro čisti ter preprečuje
razmnoževanje bakterij (tehnologija
BioBlock®). Idealna je za fugiranje
oblog v živilski industriji oziroma povsod
tam, kjer so zahteve po preprečevanju

širjenja bakterij zelo stroge. Za odstranjevanje ostankov epoksidne fugirne
mase s površin so uporabili KERAPOXY
CLEANER. Dilatacijske rege so zatesnili s poliuretansko tesnilno maso
MAPEFLEX PU30. Zaključne obrobe so
lepili s hibridnim lepilom ULTRABOND
MS RAPID.
Druga faza projekta predvideva ureditev
parka, zasaditev polj s pšenico in
hmeljem ter zagon lastne mesnice.
Projekt temelji na zamisli, da bi celoten
kompleks postal odprt za javnost, z
vodenimi ogledi in bivanjskim delom,
podjetniška ustvarjalnost in etične vrednote pa so še vedno na prvem mestu.

TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: 2015–2016
Mapeievo posredovanje: dobava izdelkov za polaganje ploščic iz
porcelaniziranega gresa
Naročnik: Birrificio Agricolo Baladin
Projektant in nadzornik del:
Studio Associato S.A.P.I., inž.
Domenico
Glavni izvajalec: Artigiana Construzioni CQV – Impresa Edile Valle
Izvajalec opisanih del: Mastro
posatore Assoposa Roberto
Gondolo
Mapeiev distributer: Casaoikos /
Berardo Ceramiche (Busca, Cuneo),
Andrea Faramia in Luca Berardo
Mapeievi koordinatorji: Effegi,
Luca Giuliano (Mapei SpA)
IZDELKI MAPEI
Keraﬂex Maxi S1 Zerø, Keracolor
GG, Kerapoxy CQ, Mapeﬂex PU30,
Kerapoxy Cleaner, Ultrabond MS
Rapid
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TEHNIČNI PODATKI
Čas izvedbe del: avgust–september
2016
Investitor: Drenik ND, d. o. o.
Izvajalec del: Izolinvest, d. o. o.
Mapeievi koordinatorji: Vladimir
Dimitrijević, d. i. g., Žarko Rajković, i. m.
IZDELKI POLYGLASS (podjetje
Polyglass je del Skupine Mapei)
Mapeplan M15, Mapeplan odtok,
Mapeplan oddušnik
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Proizvodni
obrat Perfex
in Boni
Beograd
(Srbija)
Podjetje Drenik ND s sedežem v
Beogradu se ukvarja s predelavo
papirja in je eden izmed največjih
proizvajalcev celuloze v jugovzhodni Evropi.

Dobro znano je, kakšno škodo bi
lahko povzročil vdor vode v proizvodne prostore, zato je bila v podjetju
sprejeta odločitev za sanacijo
strešne kritine. Izbrana je bila sintetična membrana za ravne strehe na
osnovi polivinilklorida MAPEPLAN
M 15. Membrana je izdelana po
postopku multi-eksturzije, ojačana
s poliestrsko mrežico, in je v skladu
s standardom SIST EN 13956. Ima
dobre mehanske lastnosti, odlično
ﬂeksibilnost pri nizkih temperaturah
in odpornost na staranje.
Membrana MAPEPLAN M 15 je bila
najprej prosto položena na trapezno
pločevino, ki je bila zapolnjena s
ploščami EPS. Skladno z vetrnim
izračunom je bila nato membrana
na podlago najprej pritrjena z elementi za pritrditev, na vseh spojih
pa varjena z vročim zrakom.
Na obodu atike je bila zatem
privarjena na namensko pločevino
MAPEPLAN. Ta sistem zagotavlja
potrebno zanesljivost. Za tesnjenje
različnih stikov sta bili uporabljeni trajno elastični tesnilni masi
MAPEFLEX PU45 in PU40.
Poleg standardne strešne membrane so bili na objektu vgrajeni tudi
ostali podporni elementi (odtoki,
oddušniki).

MAPEI – PARTNER PROJEKTANTOM,
IZVAJALCEM IN UPORABNIKOM,
S SISTEMSKIMI REŠITVAMI, KI SO
USMERJENE K UČINKOVITEMU DELU IN
DOSEGANJU NAJBOLJŠIH REZULTATOV.

Nenehne izmenjave izkušenj in idej z naročniki ter izvajalci prinašajo nova spoznanja in so Mapeievo temeljno vodilo za usmerjanje
vseh svojih sil v inovativne procese, ki omogočajo širitve linij izdelkov ter rešitev in prinašajo vedno nove reference. Več kot 200
novih izdelkov vsako leto dopolni edinstveno ponudbo na trgu, in sicer na način, da ne izključujejo obstoječih, temveč vsem, ki
delajo na področju gradbeništva, ponujajo nove možnosti. Na naših prodajnih mestih boste odkrivali, kako Mapeieva kakovost
ni osredotočena le na izdelek, temveč se razširja na znanje prodajnikov, na vrednost pravega nasveta in na tehnično podporo,
ki jo boste dobili – tudi z dokumentacijo, ki jo je Mapei pripravil za vas.

ŠTEVILKE SKUPINE MAPEI

2.5 28
milijarde eur obseg prodaje
Skupine Mapei za leto 2016

več kot

1000

osrednjih razvojnoraziskovalnih centrov v
18 državah

novih izdelkov na leto

več kot

10.000
zaposlenih, od tega 12 % v raziskavah in razvoju

5.000

3 000 000
zmanjšanje emisij CO2,
zahvaljujoè dodatkom za
proizvodnjo cementa

več kot

več kot

50 000

ton certiﬁcirane izravnave
toplogrednih plinov

izdelkov za gradbeništvo

79 83 66 000
več kot

proizvodnih enot na 5
celinah v 34 državah

več kot

161 000
udeležencev vkljuèenih v
strokovna izpopolnjevanja

več na www.mapei.si

podružnic Skupine

partnerjev po svetu

več kot

25 000
ton izdelkov odpremljenih vsak dan

