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Mapestone PFS 2
Höghållfast fogmassa med stor motståndskraft mot 
salter och frost. Exponeringsklass XF4 vid fogning av 
stenbeläggningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Mapestone PFS 2 kan användas för fogning av 
    stenbeläggningar av natursten på torg, vägar, 
    trottoarer, parkeringsplatser, övergångsställen,  
    rondeller och farthinder som består av:     
    - Gatsten 
 - Kantsten 
 - Betongplattor 
 - Trottoarsten

Mapestone PFS PCC 2
Polymermodifierad fogmassa med hög hållfasthet, 
låg E-modul och stor motståndskraft mot salter 
och frost. Exponeringsklass XF4 vid fogning av 
stenbeläggningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Mapestone PFS PCC 2 kan användas för fogning 
    av stenbeläggningar av natursten på torg, vägar, 
    trottoarer, parkeringsplatser, övergångsställen,  
    rondeller och farthinder som består av:  
   - Gatsten 
 - Kantsten 
 - Betongplattor 
 - Trottoarsten

Tål tung trafik
Motverkar fallolyckor
Bryts inte ned
Underhållsfritt

Beständigt mot frost
Beständigt mot salt
Hög hållfasthet
Miljövänligt

Mapestone TFB 60
Bruk för montering av gatsten och plattor med hög 
tryckhållfasthet och stor motståndskraft mot salter 
och frys-/töcykler.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Mapestone TFB 60 används vid läggning av 
    natursten som är lämplig för trafik på torg, vägar,   
    trottoarer, parkeringsplatser, övergångsställen,  
    rondeller och farthinder. 
•    Mapestone TFB 60 är lämplig för montering av: 
    - Gatsten 
 - Kantsten 
 - Betongplattor    
    - Trottoarsten
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Mapedrain Monokorn
Dränerande sättbruk som används för läggning av 
natursten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Mapedrain Monokorn används som  
     vattengenomsläpplig beläggning för natursten,  
     keramiska plattor, gatsten, plattor och kullersten  
     i utemiljöer samt på balkonger och terrasser. 
     Ytvatten dräneras bort, vilket ger mindre risk för    
     kalk- och saltutfällningar samt frostskador.  
    Mapedrain Monokorn sättbruk är lämpligt till: 
     - Form- och färgstabil natursten  
     - Keramiska och andra plattor 
  - Kullersten, gatsten eller beläggningssten  
      
    

Conbit
Snabbhärdande, vattenfast och frostsäker fästmassa 
för limning och fogning av betongsten och kantsten 
mot asfalt eller betong.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Conbit har mycket goda vidhäftningsegenskaper  
    som ger betong- och natursten bra fäste i  
    underlaget  
• Kan även användas för fogning av betongelement  
    och för lagning av betong.
• Utmärkt för lagning av hålkälslister. 
• Mycket lämplig för låga temperaturer.

Mapegrout SV
Snabbhärdande och lättflytande reparations- och 
monteringsbruk för vågräta ytor.
Klassificerat som bruk i klass R4 enligt EN 1504-3.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Reparation av vägbeläggningar, trottoarer,  
    industrigolv och flygplatsbeläggningar.
• Montering av brunnslock och inspektionsluckor 
    där en snabb hållfasthetsutveckling krävs. 
• Montering av stolpar, vägbelysning och liknande.
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HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Gårdsfogdevägen 16, 168 67 
Bromma
Tlf: + 8 525 09 080
info@mapei.se
www.mapei.se

KUNDTJÄNST
Mail: order@mapei.se
Tlf: +46 550 808 15


