
Ett urval av högkvalitets- och mycket funktionella fogmassor, 
rika på färg för inomhus och utomhus bruk. Lösningsmedelsfria, 
med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
och certifierade enligt de mest strikta internationella standarder. 
Lämpliga för alla typer och format av keramiska plattor, 
stenmaterial och mosaik. Våra fogmassor är cementbaserade, 
epoxibaserade och finns även som elastiska fogmassor.  
Mapei Coloured Grouts Selection. Valet som avslutar 
varje projekt. Från Mapei, världsledande inom tillverkning av 
fogmassor och lim. Mapei är vid din sida: Låt oss ta en 
djupare titt tillsammans på www.mapei.se

ENKELT ATT RENGÖRA MÖGELRESISTENT

STARK OCH HÅLLBAR STORT URVAL AV KULÖRER

Mapei
Coloured Grouts

Skönhet som motstår allt.

På grund av tryckprocesserna bör färgerna tas som indikationer på nyanser av den aktuella produkten.

••

Mapei
Coloured Grouts
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100 WHITE •• •• •• •• •• •• •• ••
799 WHITE ••
103 MOON WHITE •• •• ••
710 ICE WHITE ••
700 TRANSLUCENT ••
111 SILVER GREY •• •• •• •• •• •• •• ••
110 MANHATTAN 2000 •• •• •• •• •• •• •• ••
112 MEDIUM GREY •• •• •• •• ••
282 BARDIGLIO GREY ••
720 PEARL GREY ••
728 DARK GREY ••
113 CEMENT GREY •• •• •• •• •• •• •• •• ••
115 RIVER GREY •• •• ••
116 MUSK GREY •• •• ••
174 TORNADO •• •• ••
119 LONDON GREY •• •• ••
114 ANTHRACITE •• •• •• •• •• •• •• •• ••
120 BLACK •• •• •• ••
137 CARIBBEAN •• •• ••
130 JASMINE •• •• •• •• •• •• ••
290 CREAM
131 VANILLA •• •• •• •• ••
138 ALMOND •• •• ••
729 SAHARA YELLOW ••
132 BEIGE 2000 •• •• •• •• •• •• •• ••
133 SAND •• •• ••
134 SILK •• •• ••
139 PINK POWDER •• •• ••
141 CARAMEL •• •• •• •• ••
135 GOLDEN DUST •• •• ••
152 LIQUORICE •• •• ••
142 BROWN •• •• •• •• •• ••
147 CAPPUCCINO ••
136 MUD •• •• ••
144 CHOCOLATE •• •• •• •• ••
146 RICH BROWN •• ••
149 VOLCANO SAND •• •• ••
145 TERRA DI SIENA •• •• •• •• ••
143 TERRACOTTA •• •• ••
172 SPACE BLUE •• •• ••
170 CROCUS BLUE •• •• •• •• •• ••
162 VIOLET •• •• •• ••
171 TURQUOISE •• •• ••
173 OCEAN BLUE •• ••
283 SEA BLU •• ••
182 TORMALINE ••
183 LIME GREEN ••
150 YELLOW •• •• •• ••
151 MUSTARD YELLOW ••
165 CHERRY RED •• ••
999 TRANSPARENT •• •• ••
LIGHT GOLDLIGHT GOLD ••
SILVERSILVER ••



MAPEI AB
Gårdsfogdevägen 16
168 67 Bromma
Tlf: +46 8-525 09 080
e-post: info@mapei.se
www.mapei.se M
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Produktöversikt fäst och fog

PRODUKTÖVERSIKT
FÄST OCH FOG



Keraflex Vario 
Quick S1
Flexibel S1 och hydrauliskt 
snabbhärdande fästmassa. 
För tunnbädd, mellanbädd 
och flytbädd med förlängd 
öppentid för keramiska 
plattor samt stabil natursten 
i skikttjocklekar upp till 15 
mm. Förpackn. 20 kg säck.

Adesilex P9
Cementbaserad fästmassa 
med förlängd öppentid för 
keramiska plattor (fixbädd 
upp till 5 mm). C2TE. 
Förpackn. 20 kg säck.  
Färg: vit och grå.

Keraflex Maxi S1
Cementbaserad fästmassa 
med Low Dust teknologi 
och förlängd öppentid. 
Lämplig för installation av 
storformatiga klinkers och 
natursten (fixbädd 3 - 15 
mm). C2TE/S1. Förpackn. 20 
kg säck. Färg: vit och grå.

Keraquick S1
Snabbhärdande, cement-
baserad fästmassa för 
keramiska plattor och 
natursten .C2FT/S1.
Förpackn. 20 kg säck (grå) 
och 23 kg säck (vit).

Ultramastic III
Bruksklart pastafix med 
förlängd öppentid för 
montering av keramiska 
plattor på golv och vägg. 
D2TE. Förpackn.1, 5, 12 och 
16 kg hink.

Keracolor GG
Cementbaserad fogmassa 
för fogar från 4 - 15 mm. 
CG2WA. Förpackn. 20 kg 
säck och 5 kg alu-pack.

Keracolor FF
Vattenavstötande 
cementbaserad fogmassa 
med DropEffect® 
teknologi för fogar upp till 
6 mm. CG2WA. Förpackn. 
20 kg säck och 5 kg alu-
pack.

Kerapoxy Design/
Kerapoxy CQ
Epoxibruk för fogning av 
glasmosaik, keramiska 
plattor och natursten. 
(MAPEGLITTER kan 
tillsättas till Design). 
RG2. Förpackn. 3 kg.

Mapesil AC
Ren ättiksbaserad silikon-
fogmassa. Förp: 310 ml. 
patron. 

Mapesil LM
Fri från silikonolja, för 
natusten och marmor. 
Förpackn. 310 ml. patron. 

Ultralite Flex
Cementbaserad fästmassa 
utan vertikal glidning och 
med förlängd öppentid. 
Low Dust teknologi, dryg 
och lättapplicerad. C2TE.
Förpackn. 15 kg säck.

Elastorapid
Tvåkomp. högflexibel, 
snabbhärdande, cement-
baserad fästmassa 
glidkompenserad med 
förlängd öppentid för 
keramiska plattor och 
natursten. C2FTE/S2. 
Förpackn. 31,25 kg: set 
komp. Färg: vit och grå.

Keraflex 
Cementbaserad fästmassa 
med förlängd öppentid 
för keramiska plattor och 
natursten. C2TE. Förpackn. 
20 säck eller 5 kg alu-pack. 
Färg: vit och grå.

FÄSTMASSOR

FÄSTMASSOR

FÄSTMASSOR

FÄSTMASSOR

FOGMASSOR

2-KOMP. FOGMASSA

Ultralite S2 Quick
Cementbaserad,  
högflexibel, 
lättviktsfästmassa, snabbt 
fogbar (2-3 tim.). Lång 
öppentid. Extremt dryg 
och lättapplicerad med 
hög täckningsgrad 
för keramiska plattor, 
natursten och tunn 
porslinskeramik. C2FE/S2. 
Förpackn.15kg säck.

Ultralite S2
Cementbaserad, 
högflexibel, 
lättviktsfästmassa med 
lång öppentid. Extremt 
dryg och lättapplicerad 
med hög täckningsgrad 
för keramiska plattor, 
natursten och tunn 
porslinskeramik. C2E/S2.  
Förpackn. 15 kg säck.

Ultracolor Plus
Snabbhärdande, hög- 
presterande, cement-
baserad fogmassa för 
fogar 2-20 mm. Vatten-
avvisande med Drop-
Effekt® och resistent 
mot mögel. Motverkar 
saltutfällningar. CG2WA. 
Förpackn. 20kg säck och 
5kg alu-pack.

Mapeflex MS45
Flexibel, tixotrop, 
snabbhärdande SMP-
baserad fogmassa och lim 
med hög E-modul. 
Färg: vit och grå. 
Förpackn. 300 ml patron.

Ultralite S1
Cementbaserad, flexibel 
lättviktsfästmassa med 
Low Dust-teknologi. 
Lättapplicerad och 
glidkompenserad med 
förlängd öppentid 
och extremt dryg. För 
keramiska plattor och 
natursten. C2TE/S1. 
Förpackn.15 kg säck. Färg: 
vit och grå.

Adesilex P4
Grått snabbhärdande 
flytfix, cementbaserat. 
(Fixbädd 3 - 20 mm). 
OBS! Även lämpligt för 
avjämning av golv  
ut- och invändigt. C2F.  
Förpackn. 20 kg säck.

SILIKON VÅTRUMSSYSTEM

FOGMASSOR



Mapeguard WP 
Adhesive
2-komp. cementbaserat 
monteringslim för 
Mapeguard WP90/
WP200 samt tillhörande 
tätdetaljer. 
Förpackn. 6.65 kg set.

Conplan Eco F
Själutvjämnande och 
snabbhärdande finspackel 
för golv. Bra flytförmåga i 
tunna skikt. Pumpbar: 0,1-
10 mm klar för beläggning 
efter ca 1 dygn. Förpackn. 
20 kg säck. 

Uniplan Eco TDR
Fiberförstärkt, damm-
reducerande och själv-
utjämnande avjämnings-
massa speciellt anpassad 
för tidig beläggning.
pumpbar: 5-50 mm klar 
för beläggning efter ca. 4 
tim. Förpackn. 20 kg säck.

Uniplan Eco
Cementbaserad, fiber-
förstärkt, självutjämnande
avjämningsmassa för golv.
Pumpbar 5 -50 mm. 
Torktid: 1-5 dygn. 
Förpackn. 20 kg säck, 
storsäck eller bulk.

Uniplan Eco LC
Cementbaserad, fiber-
förstärkt, självutjämnande 
avjämningsmassa för
grovavjämning och  
stegljudsgolv i torra 
utrymmen. Pumpbar: 5-80 
mm, torktid 6-7 dygn. 
Förpackn. 20 kg säck, 
storsäck eller bulk. 

Mapeguard  
WP90/WP200 
& tätdetaljer
Membranduk av 
polypropylen för 
membrantätning av golv 
och väggar.
ETA 15/0257. 
Förpackn.1,0x30 m. 

Mapegum WPS
Flexibelt vätskebaserat 
tätmembran för vatten-
tätning av invändiga bad 
och duschrum. Ingår i 
de ETAG 022 certifierade 
våtrumssystemen Mapei 
VT och Mapeguard WP90 
system. Förpackn. 5, 10 
och 20 kg hink.

Conplan Eco R
Snabbhärdande, själv-
utjämnande, avjämnings-
massa för torra utrymmen.
Pumpbar: 3-20 mm 
beläggningsbar efter ca 12 
timmar. Förpackn. 20 kg 
säck, storsäck eller bulk.

Conplan Eco
Själutvjämnande, 
avjämningsmassa för
torra utrymmen.
Pumpbar: 3-25 mm 
beläggningsbar efter 
2-5 dygn beroende på 
tjocklek. Förpackn. 20 kg 
säck, storsäck eller bulk.

Mapecem Pronto
Snabbhärdande slipsats 
med kontrollerad 
krympning för pågjutning 
av våtrumsgolv och 
liknande. Beläggningsbar 
efter 12-24 tim. Förpackn. 
20 kg säck och 1200 kg 
storsäck.

Plan R35 Plus
Snabbhärdande finspackel 
för inomhusbruk.  
För reparation, fallbyggnad 
och handspackling av golv.
Ger en mycket fin yta som 
kan beläggas efter 3 - 4 
timmar. Förpackn. 5 kg 
påse och 20 kg. säck. 

Primer VT Plus
Akrylbaserad ångspärr 
för våtrum. Ingår i Mapei 
VT-system tillsammans 
med Mapegum WPS och 
tätdetaljer. Förpackn. 6 
och 14 kg hinkar.

Eco Prim Grip
Färdigblandad primer 
som ger en skrovlig yta 
och används med fördel 
på glättade ytor med 
låg absorptionsförmåga. 
Fäster på dom flesta 
underlag. Förpackn.5 kg 
hink.

VÅTRUMSSYSTEM

VÅTRUMSSYSTEM PRIMER

PRIMER AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLUTVJÄMNANDE)

HANDSPACKEL SLIPSATS

Plan R 180
Cementbaserad 
snabbhärdande, pumpbar 
och dammrerduerad  
slipats med flytförmåga. 
För våtrum med eller utan 
värmekablar där snabb 
härdning önskas. Förpackn. 
20 kg säck och 1200 kg 
storsäck.

Uniplan FR
Frostbeständig 
och lättflytande 
cementbaserad
spackelmassa för inom 
och utomhusbruk. 
Beläggningsbar: 
plattsättning: 24 timmar
annan beläggning: 5 – 7
dygn. Förpackn. 25 kg 
säck.

Eco Prim PU 1K
Polyuretanprimer för 
förstärkning av svaga 
underlag samt fuktspärr. 
Förpackn.10 kg dunk.

Conplan Eco VR
Fiberförstärkt, 
självutjämnande 
avjämningsmassa för 
ytor med tillskjutande 
fukt. Läggs i tjocklekar 
om 5-40 mm. EC1 Plus. 
Beläggningsbar efter 5 
tim. (plattsättning)
24 tim. (tät beläggning.) 
Förpackn. 20 kg säck.

Primer Eco
Akrylprimer med mycket 
låg emission och goda 
vidhäftningsegenskaper. 
Används inomhus innan 
avjämning. Förpackn.1kg 
flaska, 5 elller 25 kg 
dunk, 200 kg fat och 
1000 kg IBC-container.



Ultrabond MS Rapid 
300 ml patronlim  
Snabbhärdande hybrid 
monteringslim för inom och 
utomhus finns i vitt  

Mäthink 
Graderad mäthink  

Mapesonic Strip 
Självhälftande kantlist 
50x3mm används bla 
vid spackling, levereras i 
förpackning om 4x11lpm  

Cleaner “H” 1x80 pc 
Plastburk med 80st servetter

Stålnät 1200x800 
Punktsvetsat armeringsnät 
för spackel 2,5mm 

Fuga Fresca kit 
Polymerfärg som 
återställer kulören på 
cementbaserade fogar 
inomhus. Finns i de 12 
mest frekventa färgerna.

Nivåpinnar  
100-pack självhäftande 
nivåpinne för avvägning av 
golvspackel 

TILLBEHÖR

Avstängarlist  
2lpm finns i 4 storlekar: 
15x15mm, 30x30mm, 
50x40mm och 80x50mm  

Pansarnät  
Glasfibernät för spackel 
1x25lpm 

Blandarhink  
Kraftig brukshink 30lit 

Mapefoam 
Brottningslist 
List i polyetylen finns i en 
mängd olika storlekar från 
6mm-50mm

Mapeflex AC4 
Akrylbaserad fogmassa 
finns vit och grå

Mapei Gun 310 
Enkel fogspruta för 
patroner

Mapei Gun 310 Pro 
Fogspruta för patroner för 
professionell användning   

Mapei Gun 310 
Electric 
Fogspruta för patroner 
med laddningsbara 
batterier


