
Mapefloor
Golv med slitstyrka och design



Av trycktekniska skäl kan avvikelser 
från originalkulören förekomma.

LIVSMEDELSINDUSTRI

Inom livsmedelsindustrin
ökar kraven på säker livs-
medelshantering och hygien.
Utformning och ytskikt på
golven är ett aktuellt ämne 
i många livsmedels-
producerande företag:
Mapei:s systemlösningar
tillfredsställer krav på:

• Enkel rengöring 
och god hygien

• Hög temperaturtålighet
• Rationell installation

PARKERINGSGARAGE

Parkeringshus idag bör ha
tydliga markeringar, god
ljusåtergivning och vara
tryggt och säkert.
Beläggningen ska skydda
konstruktionen och uppfylla
krav på miljö och ekonomi. 
Mapeis:s systemlösningar 
för parkeringsgarage är

•  Slitstarka
• Estetiska och säkra
• Spricköverbryggande 
   och flexibla

KEMISK INDUSTRI

I processindustrin uppstår
ofta omfattande skador på
stål och betong förorsakad
av kemikalier. Med en
anpassad beläggning
skyddas konstruktionen 
och ökar säkerheten. 
Mapei:s systemlösningar 
för kemisk industri uppfyller
krav på:

• Kemikaliebeständighet
• Halkskyddande belägg
• God beständighet
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Av trycktekniska skäl kan avvikelser 
från originalkulören förekomma.

DESIGN

För offentliga byggnader, 
utställningar, butiker mm
önskas idag något mer än
bara ett golv att gå på.
Design och profilering är
idag en del av utformningen
av lokalen.
Mapei:s designgolv är:

• Anpassade efter behov 
   och utseende
• Lätta att rengöra
• Har en tilltalande yta

INDUSTRI-OCH
LAGERBYGGNADER

Alla golv slits, underlaget
bryts ner och problem som
damm och ojämnheter
uppstår, detta leder till
ökade kostnader på
maskinunderhåll, städning
och en sämre arbetsmiljö.
Mapei:s system för 
industrigolv erbjuder: 

• Slitstarka golvsystem 
• God ljusåtergivning 
och ökad trevnad  

LANTBRUK

Lantbruk och djurhållning
(agri) har på många sätt blivit
en ny bransch som ställer
stora krav på de material som
används på golv och väggar.
Beläggningarna måste klara
många aggressiva kemikalier,
nötning från djur och maskiner
samt vara hygieniska och
lätta att rengöra och under-
hålla. Mapei:s system för
agri erbjuder:

• God åldringsbeständighet
• Rationell installation 
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1 – Förarbete med blästring 2 – Reparation av skador 3 – Primer

4 – Beläggningar 5 – Glättmaskin 6 – Färdig yta

Mapei AB 
Smidesvägen 10 - 171 41 Solna - Tel.: 08-525 090 80
info@mapei.se - www.mapei.se

Mapei AS styrsystem är 
certifierat enligt NS EN ISO 9001,
NS ISO 10002, NS EN ISO 14001,
OHSAS 18001 samt godkänt 
enligt EMAS.


