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Produktlinje för keramiska plattor och natursten

Keramiska plattor, porslinsplattor, natur- och konststen är material med vid användning för golv- och väggbeläggning på en mängd olika platser och i ett
stort antal sammanhang: på flygplatser, universitet, stormarknader, i simbassänger och i våra hem, alla med sina egna olika kulörer, egenskaper och krav
på avancerade prestanda. Således måste de produkter som används vid installationen av dessa material vara stadda i ständig förändring, eftersom den
tekniska utvecklingen går hand i hand med ökad enkelhet i användning och förbättrad hållbarhet.
Tack vare ansenliga satsningar inom en rad forskningsområden kan MAPEI nu leverera kompletta serier med produkter, som är anpassade till alla
installationssystem, i alla skalor. Serien omfattar cementbundna, organiskt bundna samt epoxibaserade fästmassor, vattenbaserade bindemedel för
slipsatser, underlagspreparering (primer), avjämningsmassor, fogmassor, tätningsprodukter och kompletterande produkter, som passar för
användningsområden som fram till nyligen ansetts tekniskt omöjliga, men som nu öppnar ett antal nya och spännande möjligheter.
• Reparationsarbeten utan kostsam rivning.
• Ökad hastighet och effektivitet när arbetet utförs. Resultatet blir att arbetet blir färdigt snabbare.
• Avancerad eliminering av farliga produkter från byggarbetsplatsen.
• Bruk och fogar som inte enbart är funktionella utan också kan utgöra dekorativa element.

Samtliga MAPEIs fogmassor för
keramik och natursten uppfyller
standard EN 13888

Alla MAPEIs fästmassor har 
CE-märkts i enlighet med
standard EN 12004, annex ZA

Samtliga MAPEIs fästmassor 
för keramik och natursten uppfyller
standard EN 12004

OBS: de internationella standarderna ISO 13007-1 och 13007-3 utfärdades nyligen, och de tar
också hänsyn till kraven i de europeiska normerna EN 12004, EN 12002 och EN 13888
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MAPEIs färdigblandade
avjämningsbruk uppfyller 
standard EN 13813

MAPEIs avjämningsbruk har CE-märkts 
i enlighet med standard EN 13813, 
annex ZA

MAPEIs tillsatser för golvavjämning 
har CE-märkts i enlighet med standard
EN 934-2, annex ZA

EN 12004

De flesta av MAPEIs fäst- och
fogmasor är certifierade enligt
EMICODE EC1 av GEV

EN 13813

EN 934-2

MAPEIs produkter och system för skydd av
betongkonstruktioner är CE mäkta i enlighet med
Annex ZA, Standard EN 1504-2 EN 1504-2
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Mapelastic 18

Mapelastic Smart 18

Monolastic * 19

Monolastic Ultra * 19

Mapenet 150 20

Mapegum WPS 20

Mapeband 21

Adesilex T Super 21

Mapeband PE120 * 22

Mapeband TPE * 22

Adesilex PG4 * 23

Vattentätning

MAPEI har alltid engagerat sig i forskning och utveckling av produkter som skyddar miljön, hälsan hos både de som använder dem och de som nyttjar
ytorna där de applicerats. Sedan 1980 har man utvecklat en serie produkter som avger extremt låga nivåer av flyktiga organiska föreningar.
Dessa produkter har använts i årtionden på platser världen runt för läggning av tåliga och textila golv, och har certifierats med "EMICODE EC1 -
extremt låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar" - av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.), en tysk organisation som kontrollerar emissionsnivåer från produkter  som används för golvläggning, lim och andra material som
används i byggindustrin.
MAPEIs starka engagemang för miljön och ekologiskt uthålligt byggande har också lett 
företaget till att erbjuda produkter med extremt låga nivåer av flyktiga organiska ämnen 
för installation av kakel och natursten som också är GEV-certifierade och märkta som 
EMICODE EC1-godkända. Se vidare i katalogen: 

Maximala utsläppsnivåer från EMICODE EC1 -produkter:
Restemissioner efter 10 dagar: • organiska lim: < 0,5 mg/m3 • primer: < 0,1 mg/m3 • pulverprodukter: avjämningsbruk/bygg- och självutjämnande
spackel cemenbaserade fästmassor: < 0,2 mg/m3.

För att säkra kvalitetsstandarden där de används har BioBlock®-tekniken utvecklats, som hindrar 
mögelbildning på produkter vid användning i fuktiga miljöer. Produkter med den här tekniken känns lätt 
igen på BioBlock®-logotypen.

Low-Dust tekniken har också utvecklats för att skydda hälsan hos de som hanterar och använder sådana produkter, 
genom att drastiskt minska mängden damm som frigörs när produkterna blandas med vatten. Produkter med den här 
tekniken känns lätt igen på Low Dust-logotypen.

Symbolen Green Innovation kännetecknar produkter med egenskaper som bidrar till ekologiskt 
uthålliga byggnader:
– Produkter som avger extremt små mängder flyktiga organiska ämnen
– Produkter som avger extremt små mängder damm vid blandning och lagerhantering
– Produkter som hindrar uppkomst av mögel när de används i fuktiga miljöer

– Produkter som bidrar till att förbättra miljörelaterat välmående, till exempel genom förbättrad stegljudsdämpning
– Produkter baserade på återanvända råvaror, för att minska miljöpåverkan från nybrytning av råvaror

- Lättviktsprodukter

®EMICODE
GEV

tt
tt

STEGLJUDSDÄMPANDE
SYSTEM
Mapesilent Roll 8

Mapesilent Band 8

Mapesilent Tape 9

Mapefonic System 9

SLIPSATSER
Dynamon SX-N 10

Superflyt 10

Mapecem 11

Mapecem Pronto 11

Topcem 12

Topcem Pronto 12

Underlagspreparering

tt

Stålnet 13

Mapepoxy BI-IMP 13

Mapepoxy L 13

AVJÄMNINGSMASSOR
Uniplan 14

Conplan KF  14

Conplan R 15

Conplan F 15

Uniplan FR 16

Nivoplan 17

Planicrete 17

Our Commitment To The Environment
More than 150 MAPEI products assist Project
Designers and Contractors create innovative 
LEED (The Leadership in Energy and 

Environmental Design) certified
projects, in compliance with the
U.S. Green Building Council.
*



Primer G 24

Primer S 22

Mapeprim SP 25

Primer VT Plus 25

Mapeprim 1K 26

Primer FR 24

Eco Prim Grip * 27

Primers
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CEMENTBASERADE
FÄSTMASSOR

CEMENTBASERADE KLASSIKER

Kerabond T 28

LATEX

Isolastic 30

Keracrete+
Keracrete Powder 31

SUPERCEMENT MED

POLYMER

Adesilex P9 32

Adesilex P10 33

Keraflex 34

Keraflex Maxi S1 35

Ultralite S1 36

Ultraflex S2 Mono 37

Ultraflex S2 Quick 37

FLYTFIX

Adesilex P4 38

SNABBHÄRDANDE

Elastorapid 39

Granirapid 40

Keraquick 40

Latex Plus 40

DISPERSIONSFÄST-
MASSOR

FÄRDIGBLANDADE PASTOR

Ultramastic III 42

SUPERPOLYMER

Kerapoxy 43

Fästmassor
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CEMENTBASERADE FOGMASSOR

Ultracolor Plus 44

Keracolor FF 46

Keracolor GG 46

Fugolastic 47

REAKTIONSBASERADE

FOGMASSOR

Kerapoxy 48

Kerapoxy Design 48

MapeGlitter 49

SILIKONBASERADE FOGMASSOR

Mapesil AC 57

Megasil SB 57

POLYURETANBASERADE

FOGMASSOR

Mapeflex PU40 52

Primer M 52

Mapeflex PU21 54

Mapefoam 55

Fog- och elastiska
tätningsmaterial

tt

tt



Mapelectric CP1 * 56

Primer G Conductive* 56

Keranet 57
Keraseal 57
Mapequarz 58
Fuga Fresca 58
Mapetex System * 58

Kompletterande
produkter

Alfabetiskt produktregister

ADESILEX P4 38
ADESILEX P9 32
ADESILEX P10 33
ADESILEX PG4 * 21
ADESILEX T SUPER 21
CONPLAN F 15
CONPLAN FR 16
CONPLAN KF 14
CONPLAN R 15
DYNAMON SX-N 10
ECO PRIM GRIP * 25
ELASTORAPID 39
FUGA FRESCA 58
FUGOLASTIC 47
GRANIRAPID 40
ISOLASTIC 30
KERABOND T 28
KERACOLOR FF 46
KERACOLOR GG 46
KERACRETE+KERACRETE POWDER 31
KERAFLEX 34
KERAFLEX MAXI S1 35
KERAPOXY 43/48
KERAPOXY DESIGN 48
KERAQUICK 41
KERASEAL 57
KERASET 57
LATEX PLUS 41
MAPEBAND 21
MAPEBAND PE120 * 22
MAPEBAND TPE * 22
MAPECEM 11
MAPECEM PRONTO 11
MAPEFLEX PU21 54
MAPEFLEX PU40 52
MAPEFOAM 55
MAPEFONIC SYSTEM 9
MAPEGLITTER 49

MAPEGUM WPS 20
MAPELASTIC 18
MAPELASTIC SMART 18
MAPENET 150 20
MAPEPOXY BI-IMP 13
MAPEPOXY L 13
MAPEPRIM 1K 26
MAPEPRIM SP 25
MAPEQUARZ * 58
MAPESIL AC 51
MAPESILENT BAND 8
MAPESILENT ROLL 8
MAPESILENT TAPE 9
MAPETEX SYSTEM * 58
MEGASIL SB 51
MONOLASTIC * 19
MONOLASTIC ULTRA * 19
NIVOPLAN 17
PLANICRETE 17
PRIMER FR 28
PRIMER G 24
PRIMER G CONDUCTIVE * 56
PRIMER M 53
PRIMER S 24
PRIMER VT PLUS 25
STÅLNET 13
SUPERFLYT 10
TOPCEM 12
TOPCEM PRONTO 12
ULTRACOLOR PLUS 44
ULTRAFLEX S2 MONO 37
ULTRAFLEX S2 QUICK 37
ULTRALITE S1 36
ULTRAMASTIC III 42
UNIPLAN 14
UNIPLAN FR 16

Tillsatsmedel
ledande primers

* projektprodukt, ej lagervara



CE-märkningen och den europeiska klassificeri      
för keramik och stenmaterial enligt europeisk s         
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Sedan 2000 används en klassificering för fästmassor och fogbruk för plattor enligt
en unik, harmoniserad modell på europeisk nivå och som anges i standarderna
EN 12004, EN 12002 och EN 13888.

Med detta system kan användarna av produkterna genomföra en enkel klassificering
enligt användningsområde och egenskaper.
Faktum är, att klassificeringen av produkterna har blivit egenskapsorienterad och med
tilläggsegenskaper angående användningen utmärkt med en symbol, som garanterar
de är överensstämmande, på förpackningen och på all dokumentation.
MAPEI, konsekvent i sitt synsätt (grundat på nytänkande, transparens och klarhet, 
för vilket de är kända), antog den nya standarden omedelbart och alltsedan 2000 har 
MAPEI märkt alla sina produkter med de symboler som intygar att de överensstämmer.

CE-märkning - Fästmassor för keramiska plattor
Enligt det ”europeiska direktivet 89/106 för produkter som används i konstruktion”, 
är det obligatoriskt att sätta CE-märkningen på alla förpackningar för fästmassor 
för keramiska plattor (cementbaserade, i dispersion och aktiva hartsbaserade) 
för att gynna fri handel mellan medlemsstaterna i den europeiska gemenskapen.
CE-märkning på förpackningen utgör en garanti för användaren att tillverkaren 
har följt följande direktiv:

• fästmassan äger de egenskaper som fastställts i Annex ZA, Standard 
EN 12004 och som krävs i ”Mandat M127 - Fästmassor i konstruktion”;

• fästmassan har tilldelats ett eller fler provningsgodkännanden i form 
av certifikat från ett oberoende laboratorium, utsett av varje enskilt 
europeiskt land och auktoriserat av den europeiska gemenskapen:
– Technische Universität München/Tekniska

universitetet München (TUM)
– Säurefliesner-Vereinigung E.V.

Grossburgwedel/Säurefliesner-föreningen E.V.
Grossburgwedel (SFV)

– Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
Champs sur Marne/Byggnadsvetenskapligt 
och tekniskt centrum, Champs sur Marne (CSTB)

Produktsammandraget för varje keramisk fästmassa 
innehåller också certifikatets referensnummer 
och namnet på det organ, som har utfärdat det;
• tillverkarna har utfärdat en undertecknad Försäkran om

Överensstämmelse (EG-deklaration) med vilken de tar
på sig allt ansvar avseende deklaration av CE-märkning;
med referens till direktiv EN 89/106 är tillverkaren
förpliktad att hålla sig till följande:
– att tillämpa ett kvalitetsstyrningssystem på de varor

som produceras i fabriken,
– att utföra noggranna kontroller vid start av varje ny

produktionsomgång och för variationer i råmaterial
och produktionsprocesser,

– att hålla provutrustning under strikt övervakning,
– att registrera och lagra resultat från utförda provningar

under minst 5 år och tillhandahålla resultaten på begäran,
– att märka och avskilja de produkter (råmaterial och färdiga 

varor) som, när de kontrollerats, inte uppfyller standard,
– att ge lämplig utbildning till all personal som är sysselsatt 

i produktion och kvalitetskontroll,
– att ta fullt ansvar för de egenskaper som försäkrats,

att ange produktens användningsområde och
tillhandahålla instruktioner för dess korrekta användning.

För att summera, representerar därför CE-märkningen en
intygad garanti för användaren att den produkt, som har
köpts, äger minst de egenskaper som krävs enligt aktuell
standard och att de ovan nämnda egenskaperna inte
varierar mellan olika produktionsomgångar.

Tack vare CE-märkningen gör MAPEI också transporten 
enklare för fästmassor för keramiska plattor över hela Europa



    ngen av fästmassor, fog- och injekteringsbruk
      standard: EN 12004 - EN 13888 - EN 12002
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Tipo Sigla

C E M E N T B A S E R A D E  F Ä S T M A S S O R

Tabell 2: KLASSIFICERING AV FOGMASSOR ENLIGT EN 13888: 

D I S P E R S I O N S F Ä S T M A S S O R

R E A K T I O N S H A R T S F Ä S T M A S S O R

E
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Symbol

F Ö R K L A R I N G

TYP och
KLASS

TYP och
KLASS

TYP och
KLASS BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

MAPEI-PRODUKTER

MAPEI-PRODUKTER

MAPEI-PRODUKTER

MAPEI-PRODUKTER

KERAQUICK

ELASTORAPID

KERABOND T

GRANRAPID

KERACRETE POWDER + KERACRETE

ADESILEX P9 / ADESILEX P10 / KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1   
ADESILEX P10 + ISOLASTIC (blandad 1:1 med vatten)

ULTRAFLEX S2 QUICK

ULTRAMASTIC III D2TE

KERALASTIC R2

KERAPOXY / KERALASTIC T 

TYP och
KLASS

R2T

ULTRACOLOR PLUS, KERACOLOR FF, 
KERACOLOR GG + FUGOLASTIC CG2

KERAPOXY, EPOFUG

Typ Symbol Klass Typ Klass

cementbaserad C cementbaserad CG

dispersions D 1 normal

reaktionsharts R 2

1 normal

2 förbättrad

F snabbhärdande reaktionsharts RG

T glidbeständig

E förlängd öppentid

cementbaserad S1 deformerbar

S2 hög deformerbarhet

förbättrad (hög 
nötningsbeständighet och
reducerad vattenabsorption)

F Ä S T M A S S O R F O G M A S S O R

RG

KERABOND T + ISOLASTIC

ADESILEX P4

Glidbeständig, förbättrad dispersionsfästmassa 
med förlängd öppentid

Förbättrad reaktionshartsfästmassa

Förbättrad reaktionshartsfästmassa, glidbeständig

Förbättrad cementbaserad fogmassa (hög nötningsbeständighet - Ar-
och reducerad vattenabsorption - W)

Reaktionshartsfogmassa
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C1T

C2/S2

C2F

Förbättrad glidkompenserad cementbaserad fästmassa,
högdeformerbar

C2F/S1 Förbättrad snabbhärdande cementbaserad fästmassa, deformerbar

C2T Förbättrad, glidbeständig cementbaserad fästmassa

C2TE Förbättrad, glidbeständig cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid

C2TE/S1
Förbättrad cementbaserad fästmassa, glidbeständig 
med förlängd öppentid, deformerbar

ULTRAFLEX S2 MONO C2TE/S2

C2FT/S2
Glidbeständig, förbättrad snabbhärdande cementbaserad
fästmassa, hög deformerbarhet

C2FT/S1
Glidbeständig, förbättrad snabbhärdande cementbaserad
fästmassa, deformerbar

C2FTE/S2
Förbättrad cementbaserad fästmassa, snabbhärdande och glidbeständig med
förlängd öppentid, hög deformerbarhet

KERAQUICK + LATEX PLUS C2FT/S2
Glidbeständig, förbättrad snabbhärdande cementbaserad
fästmassa, hög deformerbarhet
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0
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Förbättrad snabbhärdande cementbaserad fästmassa

Förbättrad cementbaserad fästmassa, glidbeständig 
med förlängd öppentid, högdeformerbar
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SA

Tabell 1: KLASSIFICERING AV FÄSTMASSOR FÖR PLATTOR I KERAMIK 
OCH NATURSTEN ENLIGT STANDARD EN 12004 

Normal glidkompenserad cementbaserad fästmassa
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L-format självhäftande membran mot
ljudbryggor, av expanderad polyetylen
med slutna celler för applicering mot
väggarna och runt kanterna på
element som passerar genom
avjämningsbruk.

Användningsområden:
Mapesilent Band appliceras mot alla
väggar runt avjämningsbruket, för att bilda
ett ljudisoleringssystem med Mapesilent
Roll eller Mapesilent Panel, och runt alla
kanter på element som går igenom
avjämningsbruket, för att undvika att det
bildas ljudbryggor.
Denna produkt levereras i två bredder, 100
och 160 mm, Mapesilent Band 50/100
och Mapesilent Band 50/160. 160 mm-
versionen krävs för uppvärmda golv där
isoleringsplattor används som har
värmesystemets värmeelement integrerade.

Tekniska data:
Tjocklek: 6 mm.
Bredd i basen: 50 mm.
Höjd: 100 mm/160 mm.
Längd: 2 m.

Förpackning
• kartonger med 110 eller 200 profiler 

100 mm höjd x 200 cm längd
• kartonger med 64 profiler 

160 mm höjd x 200 cm längd.

Stegljudsdämpande system

Mapesilent Band

Stegljudsdämpande system för
flytande avjämningsbruk, bestående
av ett speciellt polymerbaserat elasto-
plastomeriskt membran med bitumen.
Stegljudsdämpande matta med ett
förstärkningsskikt av polyester, i
sandwichkonstruktion med ett tåligt
skikt av polyesterfiber och en yta
klädd med ett skikt blå non-woven
polypropylenduk.

Tekniska data:
Draghållfasthet:
– längsgående: 700 N/50 mm,
– tvärgående: 500 N/50 mm.
Slaghållfasthet: 900 mm.
Hållfasthet mot perforation av statisk
last: 15 kg.
Vattentäthet: > 100 kPa.
Brandmotstånd: F.
Dynamisk styvhet för beräkningsändamål
(S’): 47 MN/m³.
Stegljudsdämpning: (ΔL’nw): 22,8 dB. (*).
Värmemotstånd (R): 0,145 m²K/W.
Nominell tjocklek: 8 mm.
Storlek: 1x10 m rullar.
Vikt: 1,8 kg/m².

Förpackning
1x10 m rullar.

(*) beräkning för ett bruksunderlag 
(300 kg/m²).

Ny

Mapesilent Roll

Ny

* *
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U N D E R L A G S P R E P A R E R I N G

Självhäftande tejp i butylgummi med
silverfärgad yta.

Användningsområden:
Mapesilent Tape används för att täta
överlappning mellan olika delar av
Mapesilent Band, för att täcka och
sammanfoga överlappningen mellan
Mapesilent Band och Mapesilent Roll
och för att täta fogarna mellan Mapesilent
Panel-plattor och Mapesilent Roll-dukar.

Tekniska data:
Tjocklek: 0,6 mm.
Bredd: 75 mm.
Längd: 10 meter.

Förpackning
10 m rullar.

Mapesilent Tape

Ny

Mapefonic System
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Stegljudsdämpande system med minimal
tjocklek som installeras för
stegljudsisolering under keramiska plattor
och stenmaterial.

Användning:
Ljudisolering på: 
• betong- och träunderlag 
• befintliga golv med keramikplattor, natursten,  

parkett etc.

TEKNISKA DATA:
Prestanda enligt:
– ISO 140-6: 1978
– ISO 140-8: 1977
– ISO 717-2: 1977
• ljuddämpning ΔLW  ΔLw = 17,6 dB.
• ljudnivåindex vid standardslag 

Lnw = 59,4 dB.
Kontrollerat av:
– Galileo Ferraris Institutet Certificate 

nr. 31697-01;
– C.S.T.B. Avis Technique n. 13/97-709.
Lagringstid: 12 månader.

FÖRPACKNING
Mapefonic System består av följande fem
produkter:
• Mapefonic Strip - självhäftande tejp som
sätts längs golvets kanter och runt pelare för att
förhindra ljudtransmission. 1 låda innehållande 4
rullar tejp om vardera 11 m.
• Mapefonic Pad - Bitumenfyllda akustikplattor
(500x500 x 11,5 mm), med glasfiberförstärkning
och kompositkudde på baksidan. Vid installation
på underlaget bildar Mapefonic Pads ett
ljuddämpande skikt. 12 lådor innehållande
vardera 2 m2.
• Mapefonic Glue - Akrylbindemedel i
vattendispersion för installation av Mapefonic
Pads. 4 hinkar om 5 kg. OBS: Skyddas mot
frost.
• Mapefonic Mortar - 
Grå formbar och snabb-
härdande cementbaserad 
fästmassa för installation 
av keramiska plattor och 
fuktstabilt stenmaterial: 
4 säckar om 25 kg. 

Mapefonic Mortar är 
CE-märkt enligt ITT
 certifikat nr. 25070276/
Gi (TUM), utfärdat av 
laboratoriet vid Tekniska 
Universitetet i München 
(Tyskland).

• Mapefonic Grout - 
Snabbhärdande hög-
presterande fällnings-
dämpande polymer-
modifierat fogbruk för 
fogar från 2 till 20 mm. 

Vattenavstötande med
DropEffect® och 
mögelhämmande 
med BioBlock®-
teknik. 12 lådor 
om 1 kg. 



Den nya europeiska standarden för färdigblandat bruk för golv
(EN 13813), ”Golvmaterial - Avjämnings- och
Beläggningsmassor - Egenskaper och krav”, har nu trätt i
kraft. Denna norm gör att man kan klassificera det
färdigblandade bruket på bas av naturen av de bindemedel
som använts och på deras fysiska och elasto-mekaniska
egenskaper.
MAPEI, konsekvent i sitt synsätt (grundat på nytänkande,
transparens och klarhet för vilket de är kända), beslöt att
anta den nya standarden omedelbart och att märka sina
färdigblandade bruk med en symbol på förpackningen och
på all tillhörande teknisk dokumentation.
Framför allt har de standardsymboler som visas här nedan
antagits för TOPCEM PRONTO och MAPECEM PRONTO
färdigblandade bruk för att påvisa följande:

• Golv gjorda med TOPCEM PRONTO enligt de
anvisningar som framgår av det tekniska
databladet, är av klass CT (cementbaserade
bindemedel), C30 (tryckhållfasthet efter
28 dagar lika med minst 30 N/mm2),
F6 (böjhållfasthet efter 28 dagar lika med
minst 6 N/mm2) och A1fl (brandklass).

• Golv gjorda med MAPECEM PRONTO enligt
de anvisningar som framgår av det tekniska
databladet, är av klass CT (cementbaserade
bindemedel), C60 (tryckhållfasthet efter
28 dagar lika med minst 60 N/mm2),
F10 (böjhållfasthet efter 28 dagar lika med
minst 10 N/mm2) och A1fl (brandklass).

• Golv gjorda med ULTRAPLAN enligt de 
anvisningar som framgår av det tekniska 
databladet är av klass CT (cementaserade 
bindemedel), C30 (tryckhållfasthet efter 28 
dagar lika med minst 30 N/mm2), F7 (böjhåll-
fasthet efter 28 dagar lika med minst 7 N/mm2)
och A2 fl (brandklass).

Liksom för fästmassor för keramiska plattor, enligt
europadirektiv 89/106 för produkter som används i
konstruktioner, är det också obligatoriskt att anbringa
CEmärkning på förpackningen av färdigblandade bruk för golv,
för att gynna fri handel inom medlemsstaterna i den
europeiska gemenskapen.
CE-märkningen på förpackningen utgör en garanti för
användaren att tillverkaren har följt följande direktiv:
• Golvet, om det är utfört enligt de anvisningar som framgår

av det tekniska databladet, äger de mekaniska egenskaper
och hör till den brandklass som anges av CE-märkningen,

• Tillverkarna har utfärdat en undertecknad Försäkran om
Överensstämmelse (EG-deklaration) med vilken de tar på
sig allt ansvar avseende uppgifterna om CE-märket,

• Med referens till ”Direktiv 89/106” är tillverkaren förpliktad
att utföra samma kontroller som anges av CE-märket
beträffande fästmassor för keramiska plattor

TOPCEM PRONTO OCH MAPECEM
PRONTO ÄR CE-MÄRKTA OCH
CERTIFIERADE I ENLIGHET MED DEN
EUROPEISKA KLASSIFICERINGEN AV
FÄRDIGBLANDADE BRUK FÖR GOLV
EN 13813

2
C30-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

8

Superplasticerare för cementbruk.

Användingsområde:
Superflyt används för att reducera
vattenmängden vid tillverkning av
snabbslipsatser av Confix. 

Dosering:
Ersätt 1 liter av blandningsvattnet per 
25 kg säck med Confix med 1 dl Superflyt
Dosering 0,3 og 1,5 % av cementmängden.

Förpackning:
1 l plastflaska.

Högeffektivt superplasticerande
tillsatsmedel basert på Mapeis DPP-
teknologi

Annvändingsområden:
Dynamon SX-N är en allroundprodukt
som kan användas för all betong för att öka
gjutbarhet och/eller reducera tillsatt
vattenmängd.
Materialet kan användas vid tillverkning av
betong med höga krav t.ex.:
självkompakterande betong, golvbetong
och frostbeständig betong.

Dosering:
Beroende på typen av
betong/sprutbetong varierar dosering
mellan 0,3 - 2%.

Förpackning:
25 liters dunk.
200 liters fat.
1000 liter plastcontainer.
Bulk.

Slipsatser 

EN 934-2
T 3.1-3.2-9

Dynamon SX-NSuperflyt
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U N D E R L A G S P R E P A R E R I N G

Special snabbhärdande hydrauliskt
bindemedel för preparering av
snabbhärdande och snabbtorkande
(24 timmar) golv med kontrollerad
krympning.

Användningsområden:
Formning av flytande och fasta golv på
både befintliga och nya underlag för
installation av keramiska plattor,
stenmaterial, trä eller annan
golvbeläggning, där snabb torkning och
omedelbar läggning krävs.
Mapecem skall alltid blandas med siktad
sand. Fast överbetong (mindre än 35 mm
tjocklek) och fläckvisa arbeten kräver att en
häftbrygga med Mapecem och
Planicrete appliceras i förväg.
För flytande överbetong (minst 35 mm
tjock) läggs först en polyetenfilm och sand
med diameter från 0 till 8 mm. 

Tekniska data:
Rekommenderat blandningsförhållande:
350-450 kg Mapecem med 1 m3 sand
(0 till 8 mm diameter) och med 80-160 kg
vatten beroende på sandens fuktighet.
Öppentid för blandning: 20-30 min.
Klar för lätt gångtrafik: efter 2-3 timmar.
Väntetid före installation: 3 timmar för
keramiska plattor och natursten.
Restfukt efter 24 timmar: mindre än 2%.
Lagring: 12 månader.

Förpackning:
20 kg säck.

Färdigblandat, klart att använda,
snabbhärdande och snabbtorkande
(24 timmar) golvbruk med kontrollerad
krympning.

Användningsområden:
För formning av både flytande och fasta
golv på både befintliga och nya underlag
för installation av keramik, stenmaterial, trä
eller annan typ av golvbeläggning, som
kräver snabb torkning och omedelbar
läggning av materialet. Mapecem Pronto
är färdig att användas och behöver endast
blandas med vatten.
Mapecem Pronto är den idealiska
lösningen, där dagens korta byggtider
kräver ett material med snabb uttorkning.
Till exempel vid stambyte med kvarboende
eller reparationsarbeten i lokaler med
pågående verksamhet. Mapecem Pronto
gör det möjligt att snabbt återställa ytbe-
läggningar efter genomförda gjutningar.
Eller i sådana fall som vid installationer i
områden, som till exempel historiska
stadskärnor, där transport och preparering
av blandningar med traditionella binde-
medel blir problematisk. Det passar för
både invändiga och utvändiga golv.
Installation av fasta golv och reparations-
arbeten (mindre än 35 mm tjocklek) kräver
att en häftbrygga med Mapecem Pronto
och Planicrete appliceras i förväg, medan
flytande golv (tjocklek över 35 mm) måste
läggas på polyetenfilm.
Rekommenderat blandningsförhållande:
en 20 kg säck Mapecem Pronto med cirka
1,75 liter vatten.
Öppentid för blandning: 20- 30 min.
Klar för lätt gångtrafik: efter 2-3 timmar.
Väntetid före installation: 3 timmar för
keramikplattor och natursten.
Restfukt efter 24 timmar: mindre än 2%.
Lagring: 12 månader.

Åtgång: ca. 20 kg/m2 per cm tjocklek. 

Förpackning:
25 kg säck.

EN 13813

Mapecem Mapecem Pronto

SIXTINSKA SALAR - Vatikanstaden
Använda produkter: GRANIRAPID, ULTRACOLOR och MAPEFLEX PU21

användes för installation av porslinsplattor på MAPECEM golvbruk
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Färdigförpackat bruk färdigt att
använda för snabbtorkande (4 dagar),
normalhärdande golv med kontrollerad
krympning.

Användningsområden:
Formning av flytande och fasta golv på
både befintliga och nya underlag för
installation av keramiska plattor,
stenmaterial, eller annan golvbeläggning,
där snabb torkning krävs för korta
installationstider. Topcem Pronto är färdig
att användas och behöver endast blandas
med vatten. 
Topcem Pronto är den idealiska lösningen,
där det är svårt att få tag på siktad sand av
god kvalitet eller för arbetsplatser som till
exempel i centrum i städer, där logistiken
involverad vid tillblandning av
konventionella bindemedel kan vara svår.
Topcem Pronto passar för golvanvändning
invändigt och utvändigt. 
Fasta golv och lagningar (mindre än 35 mm
tjocklek) kräver först applicering av en
Topcem Pronto och Planicrete
förankringsslurry. 
För flytande golv (tjocklek över 35 mm)
läggs först en polyetenfilm.

Tekniska data:
Rekommenderat blandningsförhållande:
en 20 kg säck Topcem Pronto med cirka
1,4 l vatten.
Öppentid för blandning: 40-60 minuter.
Klar för lätt gångtrafik: efter 12 timmar.
Väntetid före installation: 24 timmar för
keramiska plattor och 2 dagar för
natursten.
Restfukt efter 4 dagar: mindre än 2%.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
18-20 kg/m2 per cm tjocklek beroende på
komprimeringsgrad.

Förpackning:
20 kg säck.

Topcem ProntoTopcem

EN 13813

Special snabbhärdande
hydraulbindemedel för preparering 
av snabbhärdande och snabbtorkande
(4 timmar) golv med kontrollerad
krympning.

Användningsområden:
Formning av flytande och fasta golv på
både befintliga och nya underlag för
installation av trä, keramiska plattor,
natursten eller annan typ av
golvbeläggning, där snabb torkning krävs
för korta installationstider. Passar för
invändig och utvändig användning.
Topcem blandad med siktad sand och
vatten härdar inom 24 timmar och är
fullständigt torr inom 4 dagar.
Fasta golv och lagningar (mindre än 35 mm
tjocklek) kräver först applicering av en
Topcem och Planicrete förankringsslurry.
För flytande golv (tjocklek över 35 mm)
läggs först en polyetenfilm.

Tekniska data:
Rekommenderat blandningsförhållande:
200-250 kg Topcem med 1 m3 sand (0 till 8
mm diameter) och med 120-140 kg vatten
vid torr sand.
Öppentid för blandning: 40-60 min.
Klar för lätt gångtrafik: efter 12 timmar.
Väntetid före installation: 24 timmar för
keramiska plattor och 2 dagar för
natursten.
Restfukt efter 4 dagar: mindre än 2%.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
2-2,5 kg/m2 per cm tjocklek.

Förpackning:
20 kg säck.

*
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U N D E R L A G S P R E P A R E R I N G

Tvåkomponents epoxibaserat lim för
försegling och injektering av härdad
betong.

Användningsområden:
Mapepoxy BI Imp används bland annat 
till limning/försegling av släpp och sprickor
som uppstått i existerande betong på
grund av sättningar eller krympning mm.
Tack vare den låga viskositeten tränger
Mapepoxy BI Imp långt in i sprickor och 
förseglar dessa.

Mapepoxy BI Imp kan användas till:
• Balkonger
• Trappor 
• Golv och väggar
• Balkar och pelare

Mapepoxy BI Imp levereras i plastflaska
med sprutpip som underlättar applicering 
i horisontella sprickor. Vid vertikala sprickor
rekommenderas lämplig injekteringsut-
rustning. Mapepoxy BI Imp har en 
brukstid på ca. 40 min. vid +20oC.

Åtgång:
1,1 kg/m2 per mm tjocklek

Förpackning:
1 kg plastflaska

Tvåkomponents epoxibaserat lim för
limning av färsk betong/ bruk till 
existerande underlag.

Användningsområden:
Mapepoxy L används bland annat för 
limning av Confix eller Støpemørtel C-35 
till existerande betong. Färskt bruk läggs 
”vått i vått” med Mapepoxy L, detta ger 
en monolitisk limning.

Mapepoxy L används bland annat till:
• Balkonger
• Trappor
• Golv inom- och utomhus
• Balkar och pelare

Mapepoxy L appliceras med pensel, 
roller eller trattspruta.
Mapepoxy L är snabbhärdande och har 
en brukstid på 20 min. vid +20oC.

Åtgång:
0,5 – 1,5 kg/m2

Förpackning:
1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg

Mapepoxy BI-IMP Mapepoxy LStålnät

Stålnät används som armering i
kombination med Mapecem Pronto
eller Uniplan.

Användningsområden:
Speciellt vid spackling på spånskiva då
BBVs branschregler kräver detta.

Tekniska data:
Stålnätet levereras i dim. 120x80 cm 
(EUR-pall storlek).
Det är svetsat i obehandlat stål.
Tråddiameter: 2,5 mm.
Rutorna är: 10x10 cm.



Fiberarmerad, självutjämnande,
cementbaserad spackelmassa för
golv.

Användningsområden:
Uniplan kan användas för avjämning av
golv inomhus från 5 till 50 mm i ett skikt.
Kan också användas för ingjutning av
värmekablar. I våtrum skall Uniplan täckas
med membran.
Speciellt lämplig för rehabilitering av golv
med träunderlag eller svaga underlag samt
för att fylla upp större ytor före finavjämning
med RESCON MAPEIs övriga
spackelprodukter.
Spackelmassan är avsedd för läggning för
hand och med pump.
Härd-/torktider (vid +20ºC och 50% RF).

Tekniska data:
Brukstid: ca. 20 min.
Avbindningstid: ca. 90 min.
Gångbar: efter 2-4 timmar efter spackling.
Beläggning med tätskikt: 12-48 timmar.

Åtgång:
ca. 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet, 28 dygn: 30-32 MPa.

Förpackning:
25 kg säck.
1200 kg bag.

Självutjämnande, cementbaserad

12

spackelmassa för golv.

Användningsområden:
Conplan KF kan användas för avjämning
av golv inomhus från 3 till 25 mm i ett skikt.
Kan också användas för ingjutning av
värmekablar i torra rum.
Spackelmassan är avsedd för läggning för
hand och med pump.
Härd-/torktider (vid +20ºC och 50% RF).

Tekniska data:
Brukstid: ca. 30 min.
Avbindningstid: ca. 90 min.
Gångbar: efter 3-5 timmar efter spackling.
Beläggning med tätskikt: 1-3 dygn.

Åtgång:
ca. 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet, 28 dygn: 28-30 MPa.

Förpackning:
25 kg säck.
1200 kg bag.
Bulk.

Avjämningsmassor

2
C30-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

Uniplan

TG 2544

EN 13813

TG 2544

Conplan KF
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Använda produkter: Rescon MAPEI primers 

och självutjämnande massor
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U N D E R L A G S P R E P A R E R I N G

Självutjämnande, cementbaserad
spackelmassa för golv.

Användningsområden:
Conplan R kan användas för avjämning av
golv inomhus från 3 till 20 mm i ett skikt.
Massan är snabbhärdande och
beläggningsklar redan efter 1 dygn.
Conplan R lämpar sig som underlag för de
flesta beläggningstyper.
Spackelmassan är avsedd för läggning för
hand och med pump.
Härd-/torktider (vid +20ºC och 50% RF).

Tekniska data:
Brukstid: 30 min.
Avbindningstid: ca. 90 min.
Gångbar: efter 2-4 timmar efter spackling.
Beläggning med tätskikt: 18-24 timmar.

Åtgång:
ca. 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet, 1 dygn: 18-20 MPa.
Tryckhållfasthet, 28 dygn: 32-40 MPa.

Förpackning:
25 kg säck.
1200 kg bag.

Conplan R

Självutjämnande, snabbhärdande
finspackel för golv.

Användningsområden:
Conplan F kan användas till avjämning av
golvytor inomhus från 0 till 10 mm i ett
skikt.
Produkten lämpar sig väl som underlg till
de flesta förekommande typer av
golvmaterial i bostäder. Spackelmassan är
avsedd för läggning för hand.
Härd-/torktider (vid +20ºC och 50% RF).

Tekniska data:
Brukstid: 15-20 min.
Avbindningstid: ca. 60 min.
Gångbar: efter 3 timmar efter spackling.
Beläggning med tätskikt: 24-48 timmar.

Åtgång:
ca. 1,6 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet, 28 dygn: ca 25 MPa.

Förpackning:
20 kg säck.

C35-F7
2

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

2
C25-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

Conplan F
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Frostbeständigt och lättflytande
cementbaserad avjämningsmassa för
inom och utomhus användning.

Användningsområden:
Uniplan FR kan användas till utjämning
och spackling av golvytor i påslag från 5-
20 mm i ett skikt både inom- och utomhus.
Produkten är vitfärgad och frostbeständig.
Spackelmassan är väl lämpad för vatten
och frostutsatta områden, på balkonger
och terasser, i lagerutrymmen, verkstäder,
garage och för lättare industriytor.
Massan är också väl lämpad för att bygga
fall.
Frostbeständigheten är testad hos
Vattenfall Utveckling i Sverige enligt NS-EN
12390-9 med mycket gott resultat.
Spackelmassan är avsedd för manuell
utläggning och med pump.

Tekniska data:
Härdnings-/torktider (vid +20oC/50% RF).
Brukstid: ca. 15-20 min.
Bindningstid: ca. 100 min.
Klar för lätt gångtrafik: ca 4-5 timmar.
Beläggning med tätskikt: efter 5-7 dygn.
Tryckhållfasthet: 28 dygn ca. 55 Nm.

Lagring: 24 månader i oöppnad emballage
och forvarad tort. 

Förpackning:
25 kg säck.

Uniplan FR

2
C40-F10

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

Nivorapid

Ultra-snabbtorkande tixotropt
cementbaserat avjämningsbruk, även
passande för vertikal applicering.

Användningsområden:
Invändig avjämning av alla typer av
underlag som normalt förekommer inom
byggnadsindustrin, förutsatt att de är rena
och inte utsatta för fukt, som t ex
betongbjälklag och väggar, murverk, puts
och cementbaserade golv etc. Passar även
för befintliga golv och väggar, natursten
och terrazzogolv. Lämpligt för reparation
och avjämning av trappsteg, kanter på
pelare, avsatser och upphöjningar på golv,
väggar och valv.
Rekommenderas särskilt där underlaget
måste tas i bruk igen inom kort tid. Genom
att blanda Nivorapid med Latex Plus i
stället för vatten erhåller man en
avjämningsmassa med hög deformerbarhet
och med utmärkt vidhäftningsstyrka även
på ytor av metall, gamla gummigolv, PVC,
spånskivor, parkett, linoleum, etc.

Tekniska data:
Brukstid: 15 min.
Appliceringstjocklek: från 3 till 20 mm.
Klar för lätt gångtrafik: cirka 2 timmar.
Väntetid före installation: 4-6 timmar.
Kulör: grå.
Applicering: metallspackel.
EMICODE: EC1– extremt låga
emissionshalter.
Lagring: 12-24 månader beroende på
förpackning.

Åtgång:
1,6 kg/m2 per mm tjocklek.

Förpackning:
20 kg säck och 5 kg alupack.

Snabbhärdande finspackel för golv
och vägg.

Användningsområden:
Plan R35 är ett ultrasnabbt cementbaserat
finspackel för golv och vägg inomhus i
påslag från 0-10 mm, där man vill belägga
tidigt. Spacklet är en tixotrop pasta till
konsistencen, som lätt kan appliceras, har
god vidhäftning mot underlaget och torkar
så snabbt att efterföljande beläggning kan
utföras snabbt.
Massan lämpar sig väl för reparation,
avjämning och utjämning av golv, väggar,
trappor och hörn där det krävs snabb
bindning ochhärdning samt för att få en
glatt yta.

Tekniska data:
Härdnings-/torktider (vid +20oC/50% RF).
Brukstid: ca. 15 min.
Bindningstid: ca. 60 min.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 1 timme efter
beläggning.
Beläggning med tätskikt: efter 3-4
timmar.
Tryckhållfasthet: 1 dygn ca. 250 Nmm

28 dygn ca. 40 Nmm
Lagring:
12 månader i oöppnad emballage och
forvarad tort.

Åtgång:
1,5 kg/m2 per mm tjocklek.

Förpackning:
20 kg säck och 5 kg alupack.

Plan R35

*
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Avjämningsbruk för vägg och tak
invändigt och utvändigt.

Användningsområden:
Invändig och utvändig upprätning av
väggar, avjämning av grov eller skadad
puts, tegelväggar före läggning av
keramiska plattor. Lämplig att lägga på i
tunna skikt på alla konventionella ytor
(betong, cementkalkbruk, cementbaserat
bruk osv.). För att förbättra vidhäftning eller
konsistens för tunna skikt, tillsätt 1 eller 2
kg Planicrete per säck.

Tekniska data:
Användningsområde: endast på vägg.
Brukstid: 2-3 timmar.
Appliceringstjocklek: från 2 till 30 mm.
Väntetid före installation: > 4 timmar
beroende på tjocklek.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: murslev eller spackel.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
1,4 kg/m2 per mm tjocklek.

Förpackning:
25 kg säck.

EN 998-1

Nivoplan

Syntetisk latex för cementblandningar.

Användningsområden:
Tillsats för att förbättra mekanisk styrka
och vidhäftning för cementbaserade
blandningar för golv, puts, tunn puts m. m.
Tillsats för cementbaserad fästslurry för
förankring av fasta golv, fyllning av hål eller
reparation av skadade sektioner i
betonggolv, cementbaserade golv etc.
Tillsats till grovrappning för att
åstadkomma förankring för puts. 
Använd inte ren Planicrete som primer
eller slurry, blanda den alltid med
Portlandcement eller när så krävs med
Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem
eller Topcem Pronto.

Tekniska data:
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
beroende på bruksblandning och
appliceringstjocklek.

Förpackning:
5, 10 och 20 kg dunk, och 12x1 kg
förpackning.

Planicrete
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Vattentätning 

Mapelastic

Tvåkomponents högflexibelt
cementmembran för vattentätning av
betongytor, balkonger, terrasser,
bassänger och simbassänger. Kan
appliceras med pensel eller roller.

Användningsområden:
Mapelastic Smart används som högflexibelt
vattentätande och skyddande membran på
betongkonstruktioner även om de utsätts för
sprickbelastning. 
Mapelastic Smart kan även användas för att
täcka över mikrosprickor i betong eller puts.
Mapelastic Smart levereras i två fördoserade
komponenter som blandas utan tillsats av
vatten eller andra tillsatser.
Blandningsförhållande A:B = 2:1.
Membranet appliceras med pensel, roller eller
putsspruta på väl rengjort, fast underlag som
förvattnats med rent vatten.
Mapelastic Smart har excellenta
vidhäftningsegenskaper till underlag av betong,
cementbaserad puts samt finsats och
natursten. (förutsatt att de sitter väl fast i
underlaget och är rena)
Mapelastic Smart kan appliceras i skikt upp till
2 mm per gång. I områden med hårfina sprickor
eller särskilt höga belastningar rekommenderar
vi inläggning av Mapenet 150 med maskvidd
4,5 x 4 mm i det första skiktet. För att ytterligare
förbättra brottförlängningen och den
spricköverbyggande förmågan hos Mapelastic
rekommenderar vi inläggning av Mapetex Sel,
macrohålad non-woven polypropentextil.
Mapelastic Smart svarar mot kraven i EN
1504-2 standarden i enlighet med PI, MC och IR
principen för skydd av betongkonstruktioner.
Mapelastic svarar även mot kraven enligt EN
14891 standarden.

Tekniska data:
Brukstid: 60 min.
Väntetid: 4-5 timmar mellan varje strykning, 
5 dagar före plattsättning.
Kulör: grå.
Applicering: med borste, roller eller
maskinsprutning.
Lagring: komp. A: 12 månader, komp. B: 
24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
Cirka 1,6 kg/m2 per mm tjocklek applicerad 
med roller eller pensel,
Cirka 2,2 kg/m2 per mm tjocklek applicerad
genom sprutning.

Förpackning:
30 kg sats (komp. A 20 kg + komp. B 10 kg).

Mapelastic Smart

EN 1504-2 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Tvåkomponents, flexibelt cement-
baserat membran för vattentätning av
betong, balkonger, terrasser, bad-
anläggningar och simbassänger.

Användningsområden:
Använd Mapelastic för vattentätning av bad
– och duschutrymmen i allmänna utrymmen,
balkonger, terrasser och svimmingpooler
inom- och utomhus före plattsättning. Skapa
ett högflexibelt, skyddande och vattentätt
membran på betongkonstruktioner, speciellt
för sprickutsatta konstruktioner.
Mapelastic förseglar hårfina sprickor i
konstruktionen.
Mapelastic levereras i set om två delar,
uppmätta för att ge rätt blandningsförhållande.
Blanda aldrig med vatten eller andra tillsatser.
Blandningen appliceras med en spackel på
det förvattnade underlaget. Underlaget skall
vara fritt från damm och andra föroreningar.¨
Mapelastic har excellenta vidhäftnings-
egenskaper till underlag av betong, cement-
baserad puts samt finsats och natursten.
(förutsatt att de sitter väl fast i underlaget
och är rena)
Mapelastic kan appliceras i skikt upp till 2
mm per gång. I områden med hårfina
sprickor eller särskilt höga belastningar
rekommenderar vi inläggning av Mapenet
150 med maskvidd 4,5 x 4 mm i det första
skiktet. För att ytterligare förbättra brottför-
längningen och den spricköverbyggande
förmågan hos Mapelastic rekommenderar vi
inläggning av Mapetex Sel, macrohålad
non-woven polypropentextil.
Mapelastic svarar mot kraven i EN 1504-2
standarden i enlighet med PI, MC och IR
principen för skydd av betongkonstruktioner.
Mapelastic svarar även mot kraven enligt
EN 14891 standarden.

Tekniska data:
Brukstid: 60 min.
Väntetid: 4-5 timmar mellan strykningar, 
1 dygn före installation av keramiska plattor.
Kulör: grå.
Applicering: slätspackel.
Lagring: komp. A: 12 månader, komp. B: 
24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
1,7 kg/m2 per mm tjocklek.

Förpackning:
32 kg sats (komp. A 24 kg + komp. B 8 kg).
10 kg sats (komp. A  7,5 kg + komp. B 2,5 kg).



19

V A T T E N T Ä T N I N G  

Enkomponent, flexibelt cement-
baserat membran för vattentätning av
balkonger, terrasser och badrum.

Användningsområde:
Monolastic används för vattentätning av
balkonger, terrasser, badrum och duschar
innan installation av keramiska plattor eller
mosaik.
Monolastic är ett enkomponent vattentätt
cementbruk bestående av cementbaserade
bindemedel, utvalda fingraderade tillslag
och speciella akrylpolymerer med hög
flexibilitet.
När Monolastic blandas med vatten bildas
en lättbearbetad pasta som är lätt att
applicera med murslev, roller eller pensel.
Monolastic har utmärkt vidhäftning till
underlag av betong, cementbaserad puts,
keramik och marmor. Såvida de är fasta
och rena.
Monolastic kan appliceras i skikt upp till 
2 mm per gång. I områden med hårfina
sprickor eller särskilt höga belastningar
rekommenderar vi inläggning av Mapenet
150 med maskvidd 4,5 x 4 mm i det första
skiktet. För att ytterligare förbättra
brottförlängningen och den
spricköverbyggande förmågan hos
Monolastic rekommenderar vi inläggning
av Mapetex Sel, macrohålad non-woven
polypropentextil.
Monolastic svarar mot EN 14891
standarden.

Tekniska data:
Öppentid: 60 min.
Härdningstid: 2 timmar mellan skikten. 2
dygn innan läggning av keramiska plattor.
Kulör: ljust grå.
Applicering: pensel, roller eller stålspackel
Hållbarhet: 12 månader.

Åtgång:
1,1 kg/m2 per mm skikttjocklek.

Förpackning:
20 kg säck.

Monolastic *

V A T T E N T Ä T A R E NV A T T E N T Ä T A R E N

Flexibelt
cementbaserat
membran

Flexibelt
cementbaserat
membran

Enkomponent, flexibelt cement-
baserat membran för vattentätning av
balkonger, terrasser, badrum och
bassänger.

Användningsområde:
Monolastic Ultra används för
vattentätning av balkonger, terrasser,
bassänger, badrum och duschar innan
installation av keramiska material.
Monolastic Ultra är ett enkomponent
vattentätt cementbruk bestående av
cementbaserade bindemedel, utvalda
fingraderade tillslag och speciella akryl-
polymerer med hög flexibilitet.
När Monolastic Ultra blandas med vatten
bildas en lättbearbetad pasta som är lätt att
applicera med murslev, roller eller pensel,
även på vertikala ytor utan rinn och spill.
Monolastic Ultra har utmärkt vidhäftning
till underlag av betong, cementbaserad
puts, keramik och marmor. Såvida de är
fasta och rena.
Monolastic Ultra kan appliceras i skikt
upp till 2mm per skikt. I områden med
hårfina sprickor eller särskilt höga
belastningar rekommenderar vi inläggning
av Mapenet 150 med maskvidd 4,5 x 4
mm i det första skiktet. För att ytterligare
förbättra brottförlängningen och den
spricköverbyggande förmågan hos
Monolastic rekommenderar vi inläggning
av Mapetex Sel, macrohålad non-woven
polypropentextil.

Tekniska data:
Öppentid: 60 min.
Härdningstid: 2 timmar mellan skikten. 2
dygn innan läggning av keramiska plattor.
Kulör: ljust grå.
Applicering: pensel, roller eller stålspackel.
Hållbarhet: 12 månader.

Åtgång:
1,1 kg/m2 per mm skikttjocklek.

Förpackning:
20 kg säck.

Monolastic Ultra *
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Alkaliresistent glasfibernät i enlighet
med ETAG 004 riktlinjer för
förstärkning av vattentätande
membran, spricköverbyggande
membran samt isolerings system.

Användningsområden:
För förstärkning av vattentätande membran
av Mapelastic, Mapelastic Smart,
Monolastic, Monolastic Ultra, Mapegum
WPS, Aquaflex system.

Tekniska data:
Maskvidd: 4x4,5 mm
Vikt: 157 g/m2.

Förpackning:
Rulle 1 x 50 m

Mapenet 150

Snabbtorkande flexibelt flytande
membran för invändig vattentätning.

Användningsområden:
Flytande, vattentätande membran för
invändiga ytor, förutsatt att de inte
kontinuerligt står i vatten eller utsätts för
påskjutande fukt. Mapegum WPS kan
användas på de flesta typer av underlag
som t ex: gipsskiveväggar, gips- och
cementputs, lättbetongblock, befintliga
keramiska plattor, cement- och
gipsunderlag, magnesit, varmgjuten asfalt.
Vattentätning för badrum och duschväggar
och golv före installation av keramiska
plattor och natursten, vattentätning av
köksgolv, väggar och diskar före installation
av keramiska plattor.
OBS! Mapegum WPS har godkänts av
följande institut som vattentätt membran
för fuktiga miljöer, för applicering under
plattbelagda ytor:
– SÄUREFLIESNER (Tyskland): provad

enligt gällande standard.
– SP, Sveriges Provnings &

Forskningsinstitut (Sverige): provad enligt
BKR-standard (Byggkeramikrådet).

– Norska Forsknings & Bygginstitutet:
provad enligt gällande standard.

Tekniska data:
Ytskinnbildning: 1 timme.
Helt torr (2 mm tjocklek vid +23°C):
5 timmar.
Väntetid: 1-2 timmar mellan varje
strykning, 12-24 timmar före plattsättning.
Kulör: ljusgrå och röd.
Applicering: med murslev, roller eller
genom sprutning.
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
1,5 kg/m2 per mm tjocklek.

Förpackning:
5, 10 och 20 kg dunk (röd endast i 20 kg
dunk).

Ny

Mapegum WPS
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Alkaliresistent gummiförstärkt
vävband för cementbaserade vatten-
tätande system samt flytande
membran.

Användningsområde:
Flexibel vattentätning av expansionsfogar i
terrasser, balkonger etc. samt
expansionsfogar i väggelement och golv-
väggvinklar som tätas med Mapegum
WPS, Mapelastic, Mapelastic Smart,
Monolastic eller Monolastic Ultra. 
Tätning av röranslutningar, genomföringar
anslutninar till golvbrunnar mm utförs med
tätdetaljer.
OBS skarvning av Mapeband skall utföras
med Adesilex T Super.

Tekniska data:
Längd: 50 m.
Bredd: 120 mm.
Maximal töjning: > 400 %.

Förpackning:
50 m x 12 cm rulle
Manschetter 118x118 mm och 300x300 mm
Inv. hörn 90o

Utv. hörn 270o

Lim till Mapeband.

Användningsområde:
Skarvlimning av Mapeband. Applicera
limmet på ena sidan av de ytor som skall
sammanfogas, pressa omedelbart ihop
ytorna.

Tekniska data:
Kulör: röd, transparent.
Applicering: med pensel.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
0,07 kg per löpmeter Mapeband som
sammanfogas (bredd på gummerad del 7 cm).

Förpackning:
1 kg burk samt låda med 10 st tuber a 90 g.

Mapeband Adesilex T Super
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Tätband av PVC att användas
tillsammans med flytande membran.

Användningsområde:
Flexibel och vattentät försegling av kanter
och expansionsfogar som skall isoleras
med Mapegum WPS.
OBS! skarvar mellan Mapeband 120-delar
måste limmas med Mapegum WPS.

Förpackning:
- 50 m och 100 m rullar med total bredd av 

120 mm
- 90o och 270o hörndetaljer (lådor om 25 st)
- Manschetter för genomföringar 120 x 120

mm (lådor om 25 st) och 425x425 mm 
(lådor om 10 st).

Tätband av TPE för flexibel försegling
av expansionsfogar och sprickor som
utsätts för rörelser upp till 5 eller 10
mm för respektive Mapeand TPE 170
eller Mapeband TPE 325.

Användningsområde:
Rekommenderas speciellt för vattentätning
av rörelsefogar i terrasser och simbassäng.
Mapeband TPE skall endast fästas mot
ytor som är fria från olja, målarfärg, damm
och lösa partiklar med Adesilex PG4.
Olika Mapeband TPE delar sammanfogas
genom ”kallsvetsning” med tex Adesilex LP,
lösningsmedelsbaseat polykloren
kontaktlim som appliceras på båda ytorna.

Förpackning:
– Mapeband TPE 170:

Rullar om 30 m x 17 cm
– Mapeband TPE 325:

Rullar om 30 m x 32,5 cm

Mapeband PE120 * Mapeband TPE *
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Tvåkomponents, tixotropiskt epoxilim
med modifierad konsistens för limning
av Mapeband TPE.

Användningsområde:
Adesilex PG4 är ett tvåkomponents
fästmedel baserad på epoxi, fingraderade
tillslag samt specialtillsatser.
Adesilex PG4 används både för att
sammanfoga tätdetaljer i vattentätande
konstruktioner och för reparation,
försegling och montering av detaljer i
betong, armerad betong, metall och
natursten.
Adesilex PG4 karaktäriseras av sin låga
viskositet och som ett resultat av den, sina
”vätande” egenskaper på underlaget. 
Detta tillsammans med dess tixotropa
egenskaper gör produkten lättapplicerad
på horisontella och vertikala ytor samt i tak
utan rinn.
Blanda produkten genom att hälla
komponent B (vit) i komponent A (grå) och
blanda med en lågvarvig omrörare tills en
homogen massa erhållits.

Tekniska data:
Brukstid: 75 min.
Torktid: 5 timmar.
Fullständigt härdad: 7 dygn
Applicering: pensel.

Åtgång:
1,55 kg/m2 per mm skikttjocklek.

Förpackning:
6 kg (A+B)
30 kg (A+B)

Adesilex PG4 *

EDDAHALLEN - Skellefteå - Sverige
Reparation och ombyggnad, simbasseng och SPA. Vattentätning av
simbassäng med MAPELASTIC och MAPEBAND. Montering av plattor med
ADESILEX P4 och ULTRAFLEX S2 MONO
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Primers

Syntetisk akrylbaserad primer i
vattendispersion.

Användningsområden:
Förbehandling av gips, anhydrit, cement
eller träbaserade underlag före installation
av keramiska plattor och stenmaterial med
cementbaserad fästmassa eller
avjämningsmassa. De ytor som skall
behandlas måste vara rena och porösa.
Blanda Primer G med vatten från 1:1 till
1:3, för dammbindning och för att säkra
jämn absorption hos underlaget före
avjämning eller plattsättning. Applicera på
helt torr gips eller anhydritytor
(restfuktinnehåll mindre än 0,5%).

Tekniska data:
Minimum torktid: 2 timmar.
Applicering: pensel eller sprej.
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
0,1-0,2 kg/m2 beroende på användning.

Förpackning:
5, 10 och 25 kg dunk, och 12x1 kg
förpackning.

Primer G

*

Vattentätande primer i vatten-
dispersion.

Användningsområden:
Fuktskyddande av gipsskivor, gipsbruk o.
dyl. som utsätts för närvaro av vatten i
badrum, duschar, köksområden m. m. före
installation av keramiska plattor med
cementbaserade fästmassor eller pastor.
För fuktskydd av gipsundergolv före
fixering av keramiska plattor eller av andra
golv som utsätts för ofta förekommande
tvättning.
Ingår ej i MAPEIs våtrumssystem, MAPEI
VTv och VTg för godkänd installation av
keramiska plattor i våtrum.

Tekniska data:
Väntetid mellan strykningar:
20-30 min.
Väntetid före beläggning: cirka 12 timmar.
Applicering: pensel eller roller.
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
0,1 kg/m2 per strykning.

Förpackning:
5 kg flaskor och 12x1 kg förpackning.

Primer S
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Latexbaserad ångspärr / fuktspärr för
våtutrymmen

Användningsområden:
Används tillsammans med Mapegum WPS
till MAPEI våtrumssystem VT, godkänt
enligt BBV 10:1.
Används på underlag av betong, cement-
och gipsbaserad puts, anhydrit,
cementbaserade avjämningsmassor samt
godkända byggskivor.
Primer VT Plus karaktäriseras av sin
tixotropa konsistens som gör den
lättapplicerad med roller eller pensel.

Tekniska data:
Torktid: ca. 1 timme.
Kulör: blå
Konsistens: tixotrop.
Applicering: pensel eller roller.
Lagring: 12 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
0,1 – 0,33 kg/m2

Förpackning:
6 kg och 14 kg hink.

Tvåkomponents lösningsmedelsfri
primer.

Användningsområden:
Förbehandling av gips och anhydritytor före
installation av keramiska plattor eller
stenmaterial med cementbaserade
fästmassor. Mapeprim SP förbättrar
vidhäftningen av avjämningsmassor som
Ultraplan på mycket släta och kompakta
underlag som till exempel keramiska
plattor, natursten och trä. Applicera
avjämningsmassorna medan Mapeprim SP
fortfarande “ger avtryck” och innan den har
hårdnat fullständigt.
Använd Mapeprim SP på torra underlag
och som inte utsätts för påskjutande fukt.

Tekniska data:
Brukstid: ca. 1 timme.
Väntetid före applicering av
avjämningsmassa: mellan 1 och 3 timmar.
Applicering: pensel, roller eller
slätspackel.
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
0,1-0,2 kg/m2.

Förpackning:
8 kg sats (4+4)
4 kg sats (2+2)

Primer VT PlusMapeprim SP
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Akrylbaserad primer för avjämnings-
massor.

Användningsområden:
Lösningsmedelsfri akrylprimer till de flesta
underlag före spackling med Uniplan FR.
Primer FR är vattenlöslig och har mycket
låga emissionsvärden. Primer FR är
klassificerad enligt Emicode EC1.
Kan även användas för att skapa
vidhäftning till underlag av klinker,
natursten och stål.
Primer FR spädes på sugande underlag
1:2 med rent vatten. På övriga underlag
används Primer FR koncentrerad.

Tekniska data:
Torktid: Min. 4 timmar.

Åtgång:                                 
0,1 – 0,2 kg/m2.

Förpackning:                       
5 kg dunk.

Primer FR

Enkomponent lösningsmedelsfri
primer.

Användningsområden:
Mapeprim 1K används för att preparera
släta, kompakta och icke-porösa underlag
som golv- och väggbeläggningar av
keramiska plattor och stenmaterial före
applicering av MAPEIs avjämningsmassor
eller före installation av plattor med
cementbaserade fästmassor. Behandling av
gjuten asfalt, trä, spånplattor, PVC- och
linoleumytor. Fuktskydd för ytor av trä.
Applicera avjämningsmassan eller installera
plattorna inom 24 timmar.
Om installationen kommer att utföras mer
än 24 timmar efter appliceringen av
primern, sprids fin sand över den färska
Mapeprim 1K-ytan. Använd Mapeprim 1K
enbart över torra ytor och som inte utsätts
för påskjutande fukt.

Tekniska data:
Appliceringstemperaturområde:
från +5 till +35°C.
Väntetid före applicering av
avjämningsmassa: mellan 1 och 3 timmar.
Maximal tid för applicering av
avjämningsmassa: 24 timmar.
Applicering: pensel, roller eller slätspackel.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
0,1-0,2 kg/m2.

Förpackning:
5 kg dunk.

Mapeprim 1K
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Allround, färdigblandad akrylharts och
silikabaserad vidhäftare och primer,
med extremt låga emissioner av
skadliga organiska lösningsmedel
(VOC). Används till puts,
avjämningsmassor och fästmassor till
keramiska plattor.

Användningsområden:
Allround, färdigblandad vidhäftare till puts.
Garanterar en skrovlig yta med goda
vidhäftningsegenskaper som ger utmärkt
vidhäftning även till släta underlag eller
underlag med låg absorption. Den kan
användas på underlag av betong, murtegel,
puts, lättbetong, träbaserade skivor,
befintlig keramik och färg. Eco Prim Grip
kan även användas som vidhäftare för
avjämningsmassor och fästmassor för
keramiska plattor på icke-absorberande
underlag som keramiska plattor, marmor
etc.

Tekniska data:
Konsistens: krämig vätska.
Colour: grå.
Väntetid innan putsning: 30 minuter.
Väntetid innan spackling: 30 minuter.
Applicerings temp: från +5°C till +35°C.
EMICODE: EC 1– extremt låga
emissionshalter.
Lagring: 24 månader.
Applicering: roller eller pensel.

Åtgång:
0,20-0,30 kg/m2.

Förpackning:
5 kg och 10 kg dunk.

*

P R I M E R S  

Eco Prim Grip *

Ny

VANN HOTEL - Lysekil - Sverige
Renovering av ett av Sveriges största SPA och konferansehotel. Vattentätning
med MAPELASTIC och MAPEBAND. Montering av plattor med KERAFLEX
och ULTRAFLEX S2 MONO.  Även KERAPOXY, ULTRACOLOR PLUS och
MAPEGUM WPS har använts.
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Cementbaserade fästmassor

Cementbaserad fästmassa för
keramiska plattor.

Användningsområden:
Invändig och utvändig montering på golv
och vägg av alla typer av keramiska plattor
i mellanstorlek och mosaik för miljöer som
inte är speciellt belastade, på
konventionella väggar med cementbaserad
grovrappning, cementbaserad överbetong
och på anhydrit- och gipsbruk, som i förväg
specialbehandlats med primer. 
OBS! När Kerabond T blandas med
Isolastic i stället för vatten, förbättras
egenskaperna och uppfyller klass C2
(förbättrad cementbaserad fästmassa)
enligt EN 12004 och klass S2 (fästmassa
med hög deformerbarhet) enligt EN 12002.

Tekniska data:
Brukstid: över 8 timmar.
Öppentid: 20 min.
Fogning: vägg: 4-8 timmar, golv: 24 timmar. 
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: ca. 14 dagar.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5 eller 6.
Lagring: 12-24 mån beroende på
förpackning.

Åtgång:
2-5 kg/m2.

Förpackning:
20 kg säckar Kerabond T grå och 5 kg
alupack.
25 kg säckar Kerabond T vit.

Kerabond T är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 54680101.101 (SFV), utfärdat av
laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung
E.V. Grossburgwedel (Tyskland) och 
nr LR-04-111 (CSTB), utfärdat av
laboratoriet Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, Champs sur
Marne (Frankrike).
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Kerabond T

*



ROTONDA DELLA BESANA - Milano - Italien
Använda produkter: MAPECEM, TOPCEM, TOPCEM PRONTO,
KERAFLOOR, ISOLASTIC
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F Ä S T M A S S O R :  D E  C E M E N T B A S E R A D E  K L A S S I K E R N A  
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Flexibel latextillsats att blandas med
Kerabond och Adesilex P10.

Användningsområden:
Isolastic är en latextillsats som blandas
med Kerabond T för att förbättra
egenskaper och deformerbarhet för att
uppfylla klass C2 (förbättrad
cementbaserad fästmassa) enligt krav i EN
12004 och klass S2 (fästmassa med hög
deformerbarhet) enligt krav i EN 12002.
Fästmassor som erhålls på detta sätt är
lämpliga för invändig och utvändig
montering av alla typer av keramiska plattor
(dubbelbrända, enkelbrända, stenplattor,
klinker, terrakotta, glasmosaik,
porslinsplattor etc.) och stenmaterial på
konventionella underlag, på betong,
prefabricerade betongelement när de är
genomhärdade (3 månader), värmepaneler,
fibercement, gipsskivor och trä eller
träskivor om de är stabilt förankrade. 
Installation kan utföras på gips- eller
anhydritytor om de i förväg
specialbehandlats med primer. Isolastic
utspädd 1:1 med vatten kan även blandas
med Adesilex P10 för att förbättra
deformerbarheten för att uppfylla kraven för
klass S1 enligt EN 12002.

Tekniska data:
Kerabond + Isolastic:
Brukstid: över 8 timmar.
Öppentid: 20 min.
Fogning: vägg: 4-8 timmar, golv: 
24-36 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: 24-36 timmar.
Färdig för användning: ca. 14 dagar.
Deformationsklass enligt EN 12002:
S2 - hög deformerbarhet (Adesilex P10 +
Isolastic blandad 1:1 med vatten - 
S1 deformerbar).
Applicering: Kerabond T/Isolastic:
tandspackel nr 4, 5 eller 6.
Adesilex P10/Isolastic blandad 1:1 med
vatten: tandspackel nr 4, 5 eller 6).
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
1-2 kg/m2.

Förpackning:
5, 10 och 25 kg dunk, 12x1 kg förpackning.

Kerabond T+ Isolastic är CE-märkt
enligt deklaration i ITT-certifikat 
nr 25040265/Gi (TUM),
utfärdat av laboratoriet vid
Technische Universität
München (Tyskland).

Isolastic

Fästmassa + Isolastic Latex EN 12004 norm

KERABOND + ISOLASTIC C2E, S2

KERABOND T + ISOLASTIC C2T, S1

KERAFLOOR + ISOLASTIC C2, S2

KERABOND + ISOLASTIC blandat 1:1 med vatten C2, S1

KERABOND T + ISOLASTIC blandat 1:1 med vatten C2T, S1

KERAFLOOR + ISOLASTIC blandat 1:1 med vatten C2, S1

ADESILEX P10 + ISOLASTIC blandat 1:1 med vatten C2TE, S1



ASIAN SPA -Varberg - Sverige
Använda produkter: ADESILEX P4, MAPELASTIC,

MAPENET 150, ULTRACOLOR PLUS
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L A T E X

Högkvalitets tvåkomponents
cementbaserad fästmassa utan
vertikal glidning för keramiska plattor,
glasmosaik och stenmaterial.

Användningsområden:
Invändigt och utvändigt, golv och väggar, i
bassänger och simbassänger, montering av
stenmaterial (fuktstabilt), alla typer av
keramik- och mosaikplattor på
konventionella väggar med cementbaserad
grovrappning, cementbaserad överbetong,
anhydritunderlag och gipsbruk (om de är
specialbehandlade med primer i förväg),
invändiga väggar i skumbetongblock,
gipsskivor, golvvärmesystem, befintliga
golv, fibercementskivor, platsgjuten betong
och invändiga prefabricerade
betongelement (härdade minst 4 månader).
Speciellt lämpad för installation av ytskikt i
simbassänger, bassänger mm.

Tekniska data:
Keracrete + Keracrete Powder:
Brukstid: 90 min.
Öppentid: 20 min.
Fogning: vägg: 4-6 timmar, golv: 24 timmar 
Klar för lätt gångtrafik: ca. 3 dagar.
Färdig för användning: ca. 14 dagar 
(21 dagar för bassänger och simbassänger).
Kulörer:
– Keracrete Powder: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5 eller 6
Lagring:
– Keracrete: 24 månader. Skyddas mot frost.
– Keracrete Powder: 12 månader.

Åtgång:
0,5-1 kg/m2 Keracrete.
2-4 kg/m2 Keracrete Powder.

Förpackning:
– Keracrete: 5, 10 och 25 kg dunk,
– Keracrete Powder: 25 kg säck.

Keracrete + Keracrete Powder är CE-
märkt enligt deklaration i ITT-certifikat
nr 25040267/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität
München (Tyskland).

Keracrete +
Keracrete Powder 
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Adesilex P9

Högkvalitets cementbaserad
fästmassa utan vertikal glidning och
med förlängd öppentid för keramiska
plattor.

Användningsområden:
Invändig och utvändig golv- och
väggsättning av alla typer av keramiska
plattor och mosaik på konventionella
väggar med cementbaserad grovrappning,
cementbaserad överbetong, anhydrit-
underlag och gipsväggar (specialbehandlade
med primer i förväg), målade invändiga
väggar, så länge färgen är väl förankrad,
befintliga terrazzo- eller marmorgolv
(maximal storlek 900 cm2), lämpligt härdade
betongkonstruktioner.
Bindning av alla typer av keramik- och
mosaikplattor (max. storlek på plattor 300
cm2 och stabilt underlag) i pooler och
bassänger.

Tekniska data:
Brukstid: över 8 timmar.
Öppentid: > 30 min.
Fogning: vägg: 4-8 timmar, golv: 24 timmar
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: ca. 14 dagar.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5 eller 6.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
2-5 kg/m2.

Förpackning:
20 kg säck.

Adesilex P9 är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 54680102.101 (SFV), utfärdat av
laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung
E.V. Grossburgwedel (Tyskland).
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F Ä S T M A S S O R :  S U P E R - C E M E N T B A S E R A D E  
M E D  P O LY M E R E R
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Adesilex P10

Vit, högkvalitets cementbaserad
fästmassa utan vertikal glidning och
med förlängd öppentid för beläggning
med glas-, keramik- och
marmormosaik.

Användningsområden:
Invändiga och utvändiga golv, väggar och
simbassänger (blandad med Isolastic
utspädd 1:1 med vatten), bindning av glas,
keramik och marmormosaik på papper eller
nätduk på konventionella väggar med
cementbaserad grovrappning, cementbaserad
överbetong, anhydritunderlag och gips-
väggar (specialbehandlade med primer i
förväg), invändiga väggar i skumbetong-
block, gipsskivor, golvvärmesystem, lämpligt
härdade betongkonstruktioner, målade
invändiga väggar, så länge färgen är väl
förankrad. 
När Adesilex P10 blandas med Isolastic
som 50%-ig ersättning för vatten,
förbättras kvalitetsegenskaper och
deformerbarhet, så att klass S1
(deformerbar fästmassa) uppfylls enligt 
EN 12002. Blandad på detta sätt kan
Adesilex P10 användas för installation i
simbassänger, på flexibla och icke-porösa
underlag som till exempel Mapelastic,
Mapelastic Smart, Mapegum WPS, etc.
och på befintlig keramikbeläggning.

Tekniska data:
Brukstid: över 8 timmar.
Öppentid: > 30 minuter.
Fogning: vägg: 4-8 timmar, golv: 24 timmar 
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: ca. 14 dagar.
Kulör: vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5 eller 6.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
2-5 kg/m2.

Förpackning:
25 kg säck.

Adesilex P10 är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 94140201.101 (SFV), utfärdat av
laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung
E.V. Grossburgwedel (Tyskland).
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MULTI-FUNCTION CENTRE TESCO - Olomuc - Czech Republic
Använda produkter: KERAFLEX MAXI, ULTRACOLOR PLUS
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Högkvalitets cementbaserad
fästmassa, utan vertikal glidning och
förlängd öppentid för keramiska
plattor och stenmaterial.

Användningsområden:
Invändig och utvändig sättning på golv och
vägg av alla typer av keramiska plattor och
keramikmosaik, stenmaterial (om det är
fuktstabilt) på konventionella väggar med
cementbaserad grovrappning,
cementbaserad överbetong,
anhydritunderlag och gipsväggar (om de
förbehandlats med primer), invändiga
väggar i skumbetongblock, gipsskivor,
golvvärmesystem (maximal plattstorlek 
900 cm2), målade invändiga väggar, så
länge färgen är väl förankrad, befintliga
marmor-, terrazzo- och keramikgolv
(maximal plattstorlek 1600 cm2), underlag
som är vattentätade med Mapelastic, 
Mapelastic Smart eller Mapegum WPS
på lämpligt härdade betongkonstruktioner.
Sättning i bassänger och simbassänger av
alla typer av keramiska plattor och
keramisk mosaik (maximal plattstorlek 
400 cm2 och stabilt underlag).
OBS. Lämplig för installation av golv som
utsätts för starkt tryck.

Tekniska data:
Brukstid: över 8 timmar.
Öppentid: > 30 min.
Fogning: vägg: 4-6 timmar, golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: ca. 14 dagar.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5 eller 6.
Lagring: 12-24 mån beroende på
förpackning.

Åtgång:
2-5 kg/m2.

Förpackning:
20 kg säck och 5 kg alupack.

Keraflex är CE-märkt enligt deklaration
i ITT-certifikat nr 25040476/Gi
(TUM), utfärdat av laboratoriet vid
Technische Universität München
(Tyskland).
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• Extremt 
låg damm- 
bildning (-90%)

• Samma höga
prestanda
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Keraflex Maxi S1

EN 12004
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Enkomponent, högkvalitativ
cementbaserad fästmassa utan vertikal
glidning och med förlängd öppentid samt
med Low Dust teknologi för keramiska
plattor och natursten. Särsklit lämpad för
montering av storformatiga keramiska
plattor och natursten (fixbäddens
tjocklek från 3 mm till 15 mm).

Användningsområden:
Invändig och utvändig montering av alla slags
keramiska plattor och keramisk mosaik samt
fuktstabil natursten på underlag bestående av
cementbaserad puts, cement- och
anhydritbaserade avjämningsmassor,
golvvärmesystem, gipsputs ( förutsatt att den
primats), invändiga väggar av lättbetong,
gipsskivor samt tidigare målade väggar
(förutsatt att färgen har tillräcklig vidhäftning
till underlaget) befintlig marmor, terrasso och
keramiska plattor. Underlag som försetts med
vattentätande membran av Mapelastic,
Mapelastic Smart, Monolastic, Monolastic
Ultra eller Mapegum WPS och på tillräckligt
uttorkade betongytor. Mycket lämplig för
installationer som utsätts för tung trafik. Den
innovativa LowDust teknologin som används i
denna produkt resulterar i en märkbar
minskning av dammbildning vid blandning och
hantering. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö
för plattsättaren jämfört med användning av
standard fästmassor ur MAPEI sortiment.

Tekniska data:
Brukstid: mer än 8 timmar. 
Öppentid: > 30 min.
Fogning efter: - väggar: 4-8 timmar.

- golv: 24 timmar.
Klar för lätt fottrafik: ca. 24 timmar.
Fullständigt uthärdad: ca. 14 dygn.
Deformationsupptagande förmåga i
enlighet med EN 12004: S1 deformerbar
Kulör: grå och vit.
Applicering: tandad spackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: 12 månader i obruten förpackning
på torr plats.

Åtgång:                                 
1,2 kg/m2 per mm tjocklek.

Förpackning: 
– Keraflex Maxi S1 vit: 20 kg säck.
– Keraflex Maxi S1 grå: 20 kg säck.

Keraflex Maxi S1 är CE märkt i
enlighet med ITT certifikat no

25070387/Gi (TUM) och
no25080246(Gi (TUM) utfärdade av
Tekniska Universitetets laboratorium i
Munchen (Tyskland) 

*
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Enkomponent, lättvikts, deformerbar
högkvalitativ cementbaserad fästmassa
med LowDust teknologi; lätt applicerad
med tandspackel utan vertikalt glid,
förlängd öppentid och extremt drygt för
keramiska plattor och natursten.
Idealiskt för montering av tunn
porslinskeramik.

Användningsområde:
Invändig och utvändig montering av alla typer
och former av keramiska plattor (dubbelbränd,
enkel bränd, porslinskeramik, terracotta etc)
och natursten som inte är känslig för fukt på
alla underlag godkända för plattsättning.
Dess ”häng”egenskaper gör det lämpligt för
diagonalmontering av keramik på väggar. Dess
täckförmåga gör det särskilt lämpligt för
läggning av tunn porslinskeramik. Det är även
lämpligt för montering på ojämna underlag,
flexibla underlag och puts i upp till 15 mm
fixbädd utan behov för avjämning innan.
Ultralite S1 låga densitet underlättar
hantering och transporter samt ökar dess
täckande förmåga med upp till 60% jämfört
med MAPEI cementbaserade
standardfästmassor.  Ultralite S1 innehåller
mer än 30% återvunnet material.
OBS! Den innovativa LowDust teknologin som
utmärker denna produkt resulterar i en drastisk
reduktion av den mängd damm som uppstår
vid blandning av produkten. Detta ger en
bättre arbetsmiljö än vid användning av
cementbaserade standardprodukter ur MAPEI
sortiment.

Tekniska data:
Pot life: mer än 8 timmar.
Öppentid: >30 min.
Fogning efter:
– väggar: 4-8 timmar.
– golv:  245 timmar.
Klart för lätt fot trafik: efter ca. 24 timmar.
Fullständigt uthärdad: efter ca. 14 dagar.
Deformationsupptagande förmåga i
enlighet med EN 12004: 
S1 - deformerbar.
Kulör: grå.
Applicering: tandad spackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: 12 månader i obruten förpackning på
torr plats.

Åtgång:
1,5-2,5 kg/m2.

Förpackning:
15 kg säck.

Ultralite S1 är CE märkt i enlighet med
ITT certificate n° 25080237/Gi (TUM)
utfärdat av Tekniska Universitetets
laboratorium i Munchen (Tyskland).
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Contains > 30% recycled content
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Enkomponent, högkvalitativ
cementbaserad fästmassa utan vertikal
glidning för keramiska plattor och
stenmaterial. Lätt att applicera, med hög
deformerbarhet, utökad öppentid och
extremt hög sträckgräns.

Användningsområden:
För sättning av alla storlekar av keramiska
plattor, mosaik och stenmaterial (om de är
stabila och icke-absorberande) på vanliga
invändiga och utvändiga golv och väggar med
cementputs, cement- och anhydritgolv,
gipsspacklade väggar (efter strykning med
passande primer), invändiga lättbetongväggar,
gipskivor, värmegolv, målade invändiga väggar
(om färgen sitter väl), gamla marmor-, terrazzo-
och keramiska golv samt underlag vattentätade
med MAPEI vattentätande och spricköver-
byggande membran. OBS. Genom att
fästmassan har så hög deformerbarhet
rekommenderas den särskilt för sättning på
flexibla underlag, som till exempel marinboard,
spånskivor (om de är tillräckligt stabila i närvaro
av vatten), gamla trägolv osv., cementbaserade
golv som inte härdat färdigt och för sättning på
fasader, balkonger, terrasser och betongplattor,
som utsätts för direkt solljus och starka
temperaturväxlingar. Ultraflex S2 Mono
medverkar också till att reducera stegljud.

Tekniska data:
Brukstid för blandningen: mer än 8 timmar.
Öppentid: 30 min.
Fogning:
– på väggar: 4-8 timmar;
– på golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Genomhärdat: 14 dagar.
Deformerbarhet enligt EN 12002: S2 - hög
deformerbarhet.
Kulör: grå.
Applicering tandspackel: nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
0,9 kg/m2 per mm tjocklek, motsvarande 
1,5-2,5 kg/m2.

Förpackning:
15 kg säck.
Ultraflex S2 Mono är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat nr 25050505/Gi
(TUM), utfärdat av laboratoriet vid Technische
Universität München (Tyskland).

Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick
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Contains > 20% recycled content Contains > 20% recycled content

Tack vare sina utomordentliga vidhäftnings-
och snabbhärdande egenskaper
rekommenderas Ultraflex S2 Quick
speciellt för reparationsarbeten där kraven
för omedelbar belastning är höga.
(allmänna ytor, butiker, flygplatser och
gångstråk). Ultraflex S2 Quick medverkar
även till att reducera stegljud.

Användningsområden:
För sättning av alla storlekar av keramiska
plattor, mosaik och stenmaterial (om de är
stabila och icke-absorberande) på vanliga
invändiga och utvändiga golv och väggar med
cementputs, cement- och anhydritgolv,
gipsspacklade väggar (efter strykning med
passande primer), invändiga lättbetongväggar,
gipskivor, värmgolv, målade invändiga väggar
(om färgen sitter väl), gamla marmor-, terazzo-
och keramiska golv samt underlag vattentätade
byggande membran. OBS! Genom att fäst-
massan har så hög deformerbarhet rekom-
menderas den särskilt för sättning på flexibla
underlg, som till exempel marinboard,
spånskivor (om de är tillräckligt stabila in
närvaro av vatten), gamla trägolv osv.,
cementbaserade golv som inte härdat färdigt
och för sättning på fasader, balkonger, terasser
och betongplattor, som utsätts för direkt solljus
och starka temperatur-växlingar. Tack vare sina
utomordentliga vid-häftnings- och snabb-
härdande egenskaper rekommenderas Ultraflex
S2 Quick speciellt för reparationsarbeten där
kraven för omedelbar belastning är höga.
(allmänna ytor, butiker, flygplatser och
gångstråk). Ultraflex S2 Quick medverkar även
till att reducera stegljud.         

Tekniska data:
Brukstid för blandningen: 30 min.
Öppentid: 15-20 min.
Fogning efter:
– väggar: efter 2-3 timmar
– golv: efter 5-6 timmar.
Klart för lätt fot trafik : 5-6 timmar.
Fullständigt uthärdad: 24 timmar.
Deformationsupptagande förmåga i enlighet
med EN 1200:
S2 - hög deformerbarhet.
Kulör: grå.
Applicering: tandad spackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
0,9 kg/m2 per mm tjocklek, motsvarar 2,5 kg/m2.

Förpackning:
15 kg säck.
Ultraflex S2 Quick är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat nr 25070199/Gi
(TUM), utfärdat av laboratoriet vid Technische
Universität München (Tyskland).
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Adesilex P4

Högkvalitets snabbhärdande
helkontakt cementbaserad 
fästmassa för keramiska plattor och
stenmaterial.

Användningsområden:
Invändig och utvändig golvsättning av alla
typer av mellanstora och stora keramiska
plattor, stenmaterial (om det är fuktstabilt) i
miljöer som utsätts för stark trafik på:
befintliga golv (keramiska plattor, natursten,
terrazzoplattor, betong), förutsatt att de är
fasta och helt rena, cementbaserad
överbetong och golvvärmesystem. 
Speciellt lämplig för stora plattor.
Installationen är säker och baksidan
behöver inte dubbel applicering.
Adesilex P4 kan användas som
avjämningsmassa invändigt och utvändigt.

Tekniska data:
Användningsområde: endast golv.
Brukstid: över 60 min.
Öppentid: 20 min.
Fogning: 4 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 4 timmar.
Färdig för användning: ca. 24 timmar.
Kulör: grå.
Applicering: tandspackel nr 6, 10 eller
rundad spackel.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
4-10 kg/m2.

Förpackning:
20 kg säck.

Adesilex P4 är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 25040260/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität
München (Tyskland).

*
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F Ä S T M A S S O R :  S N A B B H Ä R D A N D E

Tvåkomponents cementbaserad
fästmassa med hög deformerbarhet, av
hög kvalitet, snabbhärdande och
snabbhydratiserande, med förlängd
öppentid och utan vertikal glidning, för
keramiska plattor och stenmaterial.

Användningsområden:
Speciellt lämplig för snabb installation av
keramiska plattor och stora plattor i
stenmaterial på utomhusytor (fasader,
balkonger, terrasser, stentrottoarer) och i
simbassänger. Lämplig för sättning av golv
som utsätts för stora belastningar (till
exempel industrigolv, varuhus,
stormarknader etc.) och för sättning av
keramiska plattor på deformerbara
underlag (plywood, konstträ, förutsatt att
det är tillräckligt stabilt mot vatten, gamla
trägolv etc.).
Brukstiden, som är längre än för traditionell
snabbhärdande fästmassa, gör
Elastorapid fästmassa speciellt lämplig att
användas på sommaren, där det krävs att
ytan omedelbart tas i bruk.

Tekniska data:
Brukstid: 60-75 min.
Öppentid: > 30 min.
Fogning: 3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 2-3 timmar.
Färdig för användning: ca. 24 timmar 
(3 dagar för bassänger och simbassänger).
Deformationsklass enligt EN 12002:
S2 - hög deformerbar.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: komp. A: 12 månader, komp. B: 
24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
3-8 kg/m2.

Förpackning:
Elastorapid vit: 31,25 kg sats
komp. A: 25 kg / komp. B: 6,25 kg.

Elastorapid grå: 31,25 kg sats
komp. A: 25 kg / komp. B: 6,25 kg.

Elastorapid är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 25040264/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität
München (Tyskland).

Elastorapid
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• Cementbaserad

• Högkvalitativ

• Snabbhärdande

• Ingen vertikal glidning

• Förlängd öppentid

• Hög deformerbarhet
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Högkvalitativ, deformerbar,
snabbhärdande och
snabbhydratiserande tvåkomponents
cementbaserad fästmassa för
keramiska plattor och stenmaterial.

Användningsområden:
Speciellt lämplig för installation av
fuktkänslig natursten som kräver snabb
torkning av fästmassan. Lämplig för
sättning på golv som utsätts för stark trafik.
Tack vare de extraordinära
fästegenskaperna och att den är snabb-
härdande är Granirapid speciellt lämplig
för snabba återläggningsarbeten och golv
som snabbt måste tas i bruk
(stormarknader, industrier, sjukhus,
flygplatser, simbassänger etc).

Tekniska data:
Brukstid: 45 min.
Öppentid: 20 min.
Fogning: 3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: 3-4 timmar.
Färdig för användning: ca. 24 timmar 
(3 dagar för bassänger och simbassänger).
Deformationsklass enligt EN 12002:
S1 - deformerbar.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: komp. A: 12 månader, komp. B: 
24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
3-8 kg/m2.

Förpackning:
Granirapid vit: 28 kg sats,
komp. A: 22,5 kg säckar,
komp. B: 5,5 kg trumma.

Granirapid grå: 30,5 kg sats,
komp. A: 25 kg säckar,
komp. B: 5,5 kg rum.

Granirapid är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 85330201.101 (SFV), utfärdat av
laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung
E.V. Grossburgwedel (Tyskland) och 
nr LR-01-011 (CSTB), utfärdat av
laboratoriet Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, Champs sur
Marne-laboratoriet (Frankrike).

Granirapid
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RHEINRÜHR AIRPORT - Düsseldorf - Germany
Använda produkter: ADESILEX P4, MAPETEX SYSTEM,
KERAQUICK+LATEX PLUS, KERACOLOR FF
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Högkvalitativ, deformerbar, snabbhärdande
cementbaserad fästmassa utan vertikal
glidning för keramiska plattor och
stenmaterial.

Användningsområden:
Invändig och utvändig sättning av golv och vägg
med alla typer av mellanstora och stora
keramiska plattor, stenmaterial som utsätts för
utfällningar (förutsatt att det är fuktstabilt) i
miljöer där snabb användning krävs, på:
befintliga golv (keramiska plattor, natursten,
terrazzoplattor, betong) förutsatt att de är fasta
och helt rena, cementbaserad överbetong och
golvvärmesystem, gipsskivor,
betongkonstruktioner och prefabricerade
betongelement, så länge de är lämpligt härdade,
fibercement och träpaneler, underlag som är
vattentätade med Mapelastic, Mapelastic
Smart, Mapegum WPS osv.
OBS! Speciellt lämplig för reparation i områden
som är utsatta för stark trafik och när ytorna
måste tas i bruk snabbt, som till exempel
allmänna inrättningar, fotgängarpassager,
stormarknader, visningslokaler, lämplig för
snabba installationer eller reparationer i
simbassänger, industrianläggningar (bryggerier,
vinkällare, mejerier osv.), kylrum och snabba
reparationsarbeten i badrum, duschar, kök,
terrasser.
Genom att blanda Keraquick med
Latex Plus i stället för vatten, förbättras
deformerbarheten så att kraven för 
klass S2 (fästmassa med hög deformerbarhet)
enligt EN 12002 uppfylls.

Tekniska data:
Brukstid: 30 min.
Öppentid: 20 min.
Fogning: 2-3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 2-3 timmar.
Färdig för användning: ca. 24 timmar 
(3 dagar för bassänger och simbassänger).
Deformationsklass enligt EN 12002:
S1 - deformerbar.
Kulörer: grå och vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: 12-24 mån beroende på förpackning.

Åtgång:
2-5 kg/m2.

Förpackning:
20 kg säck och 5 kg alupack.

Keraquick är CE-märkt enligt deklaration i ITT-
certifikat  nr 25040475/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität München
(Tyskland).

Keraquick Latex Plus
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Latex tillsatsmedel med elasticitet för
blandning med Keraquick.

Användningsområden:
Latex Plus är ett tillsatsmedel som 
blandas med Keraquick. Det förbättrar
deformerbarheten för att fylla kraven i
klass S2 (fästmassa med hög
deformerbarhet) enligt EN 12002. En
högkvalitativ, snabbhärdande fästmassa
med hög deformerbarhet utan vertikal
glidning erhålls, lämplig för invändiga och
utvändiga installationer av keramiska
plattor, stenmaterial, isoleringspaneler,
gipsskivor etc. Latex Plus måste användas
helt i stället för tillsatsvatten.
Speciellt lämplig för snabb sättning av
keramiska plattor och stora plattor i
stenmaterial (fasader, balkonger, terrasser,
etc.), i simbassänger och på deformerbara
underlag.

Tekniska data:
Latex Plus + Keraquick
Brukstid: 30 minuter.
Öppentid: 20 minuter.
Fogning: 2-3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 2-3 timmar.
Färdig för användning: ca. 24 timmar 
(3 dagar för bassänger och simbassänger).
Deformationsklass enligt EN 12002:
S2 - hög deformerbarhet.
Applicering: tandspackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring (Latex Plus): 24 månader.
Skyddas mot frost.

Åtgång:
0,7-1,3 kg/m2.

Förpackning:
10 kg dunk.

Keraquick + Latex Plus är CE-märkt
enligt deklaration i ITT-certifikat 
nr 25040263/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität
München (Tyskland).



GOLDEN PRINCESS - 
Monfalcone - Italien

Använda produkter: KERALASTIC,
KERALASTIC T
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Ultramastic III
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Högkvalitets färdigblandad fästmassa
utan vertikal glidning med förlängd
öppentid för keramiska plattor.

Användningsområden:
Invändig sättning på golv och vägg och
utvändig sättning på vägg av alla typer av
keramiska plattor (dubbelbrända,
enkelbrända, porslinsplattor etc.) på alla
typer av konventionella underlag:
• betongkonstruktioner, prefabricerade

betongelement (härdade minst 1 månad),
• fibercement, gipsbruk och träpaneler

förutsatt att de är väl förankrade.
Vidare används Ultramastic III för
punktlimning av isoleringsmaterial.
OBS! Används inte där vatten ligger
kontinuerligt eller på underlag som utsätts
för stigande fukt.

Tekniska data:
Öppentid: > 30 min.
Fogning: 12-24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 2 dagar.
Färdig för användning: ca. 7 dagar.
Deformerbarhet: hög.
Kulör: vit.
Applicering: tandspackel nr 4, 5 eller 6.
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.

Åtgång:
för vägg: 1,5-2,5 kg/m2.
för golv: 3-4 kg/m2.

Förpackning:
18, 12, 5 och 1 kg dunk.

Ultramastic III är CE-märkt enligt
deklaration i ITT-certifikat 
nr 25040266/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität
München (Tyskland).

Dispersionsfästmassor



FAAM-IBF - Monte Sant’Angelo - Italien
Använda produkter: TOPCEM PRONTO, PLANICRETE,
KERAPOXY, KERAPOXY P, MAPEBAND, MAPEFLEX PU30

43

D I S P E R S I O N S F Ä S T M A S S O R  -  P O LY M E R E R

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

   
EN 12004 

EN 12004

Kerapoxy 

Tvåkomponents syrabeständig epoxi-
fästmassa. Kan även användas som fog.

Användningsområden:
Kerapoxy är en förbättrad reaktionsharts- och
glidbeständig fästmassa (R2T) passande för
snabbhärdande syrabeständig sättning av
keramiska plattor, stenmaterial, fibercement,
betong och andra byggnadsmaterial på
underlag som normalt används inom byggnad.
Inomhus och utomhus syraresistent fogning av
keramik och naturstensgolv och väggar
varhelst total hygien och motståndskraft mot
de flesta aggressiva kemiska substanser krävs.

Tekniska data:
Brukstid: 45 min.
Öppentid: 30 min.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: 4 dagar.
Efter 4 dagar kan ytorna utsättas för kemisk
påverkan.
Kulörer: 26.
Applicering: tandspackel nr 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
som fästmassa: 2-4 kg/m2.

Förpackning:
10 och 5 kg enheter och 12x2 kg lådor.

Kerapoxy är CE-märkt enligt deklaration i ITT-
certifikat nr 25040322/Gi (TUM), utfärdat av
laboratoriet vid Technische Universität
München (Tyskland).
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Fog och elastiska tätningsmaterial

Snabbhärdande och snabbtorkande,
hög vattenavstötande effekt, polymer-
modifierad, motverkar utfällningar,
används för fogar från 2 till 20 mm.
Med DropEffect® och antimögel-
funktion med BioBlock®-teknologi.

Användningsområden:
Invändigt och utvändigt, golv och vägg,
fogning av alla typer av keramiska plattor
(dubbelbrända, enkelbrända, klinker,
porslinsplattor, etc.), terrakotta, sten-
material (natursten, marmor, granit,
konststen etc.), glas och marmormosaik.
Säkrar fullständig enhetlighet i färg,
producerar inte utfällningar på ytan, torkar
snabbt och golv- och vägg-beklädnader
blir därför snabbt färdiga för användning.
BioBlock®-teknologin som finns i denna
produkt blockerar olika typer av mögel
från att bildas och sprida sig på ytan av
bruket vid fuktiga förhållanden. Dessutom
ger användningen av hydrofobiska special-
tillsatser (DropEffect®-teknologin)
fogarna starkt vattenavstötande
egenskaper, vilket gör dem mindre
mottagliga för smuts och de får utmärkt
beständighet. Idealisk för fogning av
utvändiga fasader, balkonger, terrasser,
simbassänger, badrum och kök. Särskilt
lämplig för fogning av golv i stor-
marknader, servicestationer vid motor-
vägar, restauranger, flygplatser och andra
ställen med service för allmänheten.

Tekniska data:
Brukstid: 20-25 min.
Väntetid före rengöring: 15-30 min.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 3 timmar.
Färdig för användning: efter 24 timmar
(48 timmar för bassänger och simbassänger).
Kulörer: 26.
Applicering: MAPEI gummispackel eller
raka.
Rengöring: MAPEI-svamp eller
Scotch-Brite®.
Lagring: 12 månader.
Åtgång:
beroende på fogdimension.
Förpackning:
20 kg säck, 5 kg och 2 kg alupack
beroende på kulör.
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Ultracolor Plus



Inget mögel. Inga mögelfläckar.
Inga bekymmer.

Mögel... stopp.
Strunta inte i det.

45

F  O  G  A  R  :  C  E  M  E  N  T  F  O  G  M  A  S  S  O  R



46

Högkvalitets cementfogmassa,
polymer modifierad, för fogar från
4 till 15 mm.

Användningsområden:
Invändigt och utvändigt, golv och vägg,
fogning av alla typer av keramiska plattor
(dubbelbrända, enkelbrända, klinker,
porslinsplattor, etc.), terrakotta, fasadtegel
och stenmaterial (natursten, marmor, granit,
konststen etc.). Lämplig för fogning av
skarvar på utvändiga fasader, balkonger,
terrasser, simbassänger, badrum, kök och
golv med rustik yta.
Keracolor GG blandad med Fugolastic
förbättrar de slutliga egenskaperna och
uppnår beständig styrka även under särskilt
svåra förhållanden.

Tekniska data:
Brukstid: ca. 2 timmar.
Väntetid före rengöring: 10-20 minuter.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: 7-10 dagar.
Kulörer: 18.
Applicering: MAPEI gummispackel eller
raka.
Rengöring: MAPEI-svamp eller
Scotch-Brite®.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
beroende på fogdimension (se tabell på
sida 50).

Förpackning:
20 kg säck och 4x5 kg alupack, beroende
på kulör.

Keracolor GG

Högkvalitets cementfogmassa,
polymermodifierad, vattenavvisande
med DropEffect®, för fogbredd upp till
6 mm.

Användningsområden:
Lätt att applicera och finarbeta, mjuk och
kompakt, invändigt och utvändigt, golv och
vägg, fogning av alla typer av keramiska
plattor (dubbelbrända, enkelbrända, klinker,
porslinsplattor etc.), terrakotta, stenmaterial
(natursten, marmor, granit, konststen etc.),
glas och marmormosaik. Lämplig för
fogning av skarvar i simbassänger, badrum,
kök och särskilt jämna och polerade
golvytor. Keracolor FF blandad med
Fugolastic förbättrar de slutliga
egenskaperna och uppnår beständig styrka
även under särskilt svåra förhållanden.

Tekniska data:
Brukstid: ca. 2 timmar.
Väntetid före rengöring: 10-20 minuter.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: 7-10 dagar.
Kulörer: 18.
Applicering: MAPEI gummispackel eller
raka.
Avslutning: MAPEI-svamp eller
Scotch-Brite®.
Lagring: 12 månader.

Åtgång:
beroende på fogdimension (se tabell på
side 50).

Förpackning:
20 kg säck och 4x5 kg alupack, beroende
på kulör
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Keracolor FF

DE OUPPTÄCKTA PLANETERNA - Göteborg - Sverige
Använda produkter: MAPELASTIC, MAPENET 150, KERABOND,
ISOLASTIC, KERACOLOR GG och FUGOLASTIC



PORTA VITTORIA TRAIN STATION - Milan - Italy
Använda produkter: MAPELASTIC, KERASET, ADESILEX P9,
MAXIFUGA, ADESILEX LP, ADESILEX G19
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Flytande polymertillsats för
Keracolor FF och GG.

Användningsområden:
Fugolastic används i stället för vatten vid
tillblandning av Keracolor FF och GG
cementfogmassor för att förbättra brukets
kompakthet och beständighet mot nötning
samt reducera porositet och
vattenabsorption. Särskilt lämplig för
fogning av golv som utsätts för stark trafik,
simbassänger, terrasser, balkonger och
fasader.
OBS! Använd inte Fugolastic blandad med
Keracolor FF eller GG för fogning av
terrakottagolv eller porösa eller grova ytor.
Vid fogning av polerade porslinsplattor
rekommenderas en föregående provning
för att kontrollera tvättbarheten.

Tekniska data:
Fugolastic + Keracolor:
Brukstid: ca. 2 timmar.
Väntetid före rengöring: 10-20 minuter.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: 7-10 dagar.
Applicering: MAPEI gummispackel eller
raka.
Rengöring: MAPEI-svamp eller
Scotch-Brite®.
Lagring: Fugolastic: 24 månader. Skyddas
mot frost.

Åtgång:
beroende på fogdimension (se tabell på
sida 50).

Förpackning:
25 och 5 kg dunk samt 12x1 kg
förpackning.

Fugolastic



48

Tvåkomponents, syraresistent
epoxifogmassa för fogning av
keramiska plattor (finns i 15 olika
kulörer), idealisk för glasmosaik. Kan
även användas som fästmassa.

Användningsområden:
• Dekorativ fogning av konstnärliga inom- 

och utomhus applikationer med 
keramiska plattor och natursten, särskilt 
glasmosaik. Även lämplig för 
syraresistent montering på alla vanliga 
underlag. Den glänsande finishen på 
produkten höjer den estetiska effekten på
slutprodukten. Kerapoxy Design kan 
även blandas med MapeGlitter för att 
skapa speciella effekter.

• Fogning av stora golv och ytmaterial i 
industriomgivningar (galvaniserings 
anläggningar, färgerier, batterirum, 
pappers industri etc) där hög mekanisk 
styrka och syraresistens behövs.

• Fogning av golv och vägg i livsmedels- 
industrin ( mejeri, ysterier, bryggerier, 
vinframställning, konservering etc.), 
butiker och omgivningar som har krav på 
hög hygienisk standard (glass kiosker, 
charkuterier etc)

• Fogning av simbassänger även spa- 
anläggningar

Tekniska data:
Brukstid: 45 min.
Öppentid (som fästmassa): 30 min.
Justerings tid (som fästmassa): 60 min.
Klar för lätt fottrafik: 24 timmar.
Färdig för användning: efter 4 dygn, även
mot syra atacker.
Kulörer: 15: 700 translusent (neutral), 702
silver, 710 isvit, 716 rosa, 720 pärlgrå, 728
mörkgrå, 729 sandgul, 730 turkos, 731
mörkbrun, 740 blå, 744 mandarin, 750 röd,
760 guld, 770 antracit, 799 vit.
Applicering: MAPEI fogbrätt (gummi)
Slutfinish: MAPEI-svamp.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
Beroende på fogstorlek. För mosaik (storlek
2x2 cm) ca 1,4 kg/m2.

Förpackning:
3 kg set.

Tvåkomponents syrabeständig
epoxifogmassa, finns i 26 kulörer, för
fogar som är minst 3 mm.
Kan även användas som fästmassa.

Användningsområden:
• Fogning av golv och vägg i livsmedels-

industrin (mejeri, ysterier, bryggerier, vin-
framställning, konservering etc.), butiker och 
omgivningar som har krav på hög hygienisk 
standard (glasskiosker, charkuterier etc)

• Fogning av golv och väggar i industrimiljö 
(galvaniserings anläggningar, garverier, 
batterirum, pappersindustri etc.) som har 
krav på hög mekanisk slitstyrka samt tålighet
mot syra atacker.

• Fogning av simbassänger, speciellt för 
bassänger med spa- eller havsvatten.

• Fogning av bassänger med kemiskt aggressivt
vatten (reningstankar etc)

• Fogning av keramiska plattor på laboratorie- 
bänkar, köksbänkar mm

• Syrafast montering av keramiska plattor

Tekniska data:
Brukstid: 45 min.
Öppentid (som fästmassa): 30 min.
Justertid (som fästmassa): 60 min.
Klar för lätt gångtrafik: ca. 24 timmar.
Färdig för användning: 4 dagar.
Efter 4 dagar kan ytan utsättas för kemisk
påverkan.
Kulörer: 26.
Applicering: MAPEI gummispackel eller
raka.
Avslutning: MAPEI-svamp och
Scotch Brite®.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
beroende på fogdimension (se tabell på
sida 50).

Förpackning:
10 och 5 kg enheter och 12x2 kg lådor.
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Kulört metalliserat glitter.

Användningsområde:
Genom tillsättning av upp till maximalt 10
viktprocent av Mapeglitter till Kerapoxy
Design skapar man en metalliskt glittrande
fogmassa, som är speciellt lämpad för
fogning av metallic plattor, keramiska
plattor och glasmosaik.

Tekniska data:
Maximal tillsats: 10 viktprocent av vikten
av Kerapoxy Design.
Kulör: silver och guld. Ytterligare 22 kulörer
som beställningsvara.

Förpackning:
låda med 10 x 100 grams påsar.

Mapeglitter
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BERÄKNING AV FOG:

A = plattans längd
B = plattans bredd
C = plattans tjocklek
D = fogbredd
K = funktion av

blandningens
täthet

i mm

IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS 

 GROUT 

MAPEIS FOGMASSOR FÖR KERAMISKA
PLATTOR OCH STENMATERIAL

ÖVERENSSTÄMMER MED EN 13888 STANDARD

K verdier:
ULTRACOLOR PLUS 1.6
KERACOLOR FF 1.5
KERACOLOR GG 1.6
KERAPOXY 1.6
KERAPOXY DESIGN 1.6

20x20x4 2 1.3 1.2 1.2 Inte 1.3 Inte Inte 1.3

50x50x4 2 0.5 0.5 0.5 för 0.5 för för 0.5

100x100x6 3 0.6 0.6 0.6 0.6 Svensk 0.6 Svensk Svensk 0.6

75x150x6 3 0.6 0.6 0.6 0.6 marknad 0.6 marknad marknad 0.6

100x200x6 3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

150x150x6 3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

200x200x8 3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

100x200x6 5 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8

200x200x8 5 0.7 Inte 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7

250x330x8 8 0.8 för 0.8 0.8 0.6 1.0 0.8

300x300x8 8 0.7 Svensk 0.7 0.7 0.6 1.0 0.7

120x240x12 8 2.0 marknad 2.0 2.0 2.0 1.7 2.7 2.0

400x400x10 10 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.1 0.8

300x600x10 10 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.1 0.8

450x450x12 10 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.2 0.9

500x500x12 10 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 1.1 0.8

600x600x12 10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 0.7

120x240x18 10 3.6 3.6 3.8 3.6 3.2 5.0 3.6

150x300x20 15 4.8 4.8 5.1 4.8 4.2 6.6

300x300x20 15 3.2 3.2 3.4 3.2 2.8 4.4

120x240x20 20 8.0 8.5 8.0 7.0 11

250x250x20 20 5.2 5.5 5.2 4.5 7.1

Plattstorlek
(mm)

Ultracolor
Plus

kg/m2

Keracolor SF
kg/m2 Keracolor FF

kg/m2
Keracolor GG

kg/m2
Maxifuga

kg/m2

Kerapoxy
Kerapoxy Design

kg/m2

Kerapoxy
IEG

kg/m2

Kerapoxy 
SP

kg/m2
FlexcolorFog

(mm)

Kerapoxy Designs kulörer kan blandas med varandra och med MapeGlitter och då kreera ett mångfald av kulörer.
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Mapei
kulörkarta

Kulörerna indikeras endast. Kulörerna blir annorlunda tryckta på papper.
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E  L  A  S  T  I  S  K  A   T  Ä  T  M  A  S  S  O  R  :  
S  I  L  I  K  O  N  B  A  S  E  R  A  D  E

Megasil SB är en högelastisk bygg-
och sanitetssilikon speciellt lämpad
för installations- och rörelsefogar.
T ex runt dörrar och fönster,
betongelement, rörgenomföringar och
våtrum mm.

Användningsområden:
Megasil SB har god vidhäftning till betong,
tegel, lättbetong, gips, puts, trä, spånskivor,
glas, keramik, plast, metall mm.
Megasil SB har goda åldringsegenskaper
och UV-stabilitet.
* Neutralt härdningssystem.

Åtgång:
Beroende på fogdimension.

Tekniska data:
Ytskinnbildning: 10-20 min.
Härdningstid: Inne (dygn vid +23oC, 50 %
RF).
Temperaturbeständighet: -40oC till
+20oC.
Hårdhet Shore A: 20.
Sträckhållfsthet: 0,6 N/mm2 ISO 8339.
Brottöjning: Ca. 300 % ISO 8339.
Max tillåten rörelse: 25% ISO 11600.
Applicering: tätningspistol.
Lagring: 24 månader.

Förpackning:
310 ml patron.

Megasil SB

Lösningsmedelsfri,
ättikstvärbindande,
mögelbeständig silikontätmassa i 26
kulörer samt transparent.

Användningsområden:
Golv- och väggplattor, tätning av
övergångsfogar med ± 25% expansion
från ursprunglig storlek i simbassänger,
badrum och duschar.
Mapesil AC kan också användas för att
åstadkomma en perfekt elastisk tätning
mellan olika byggelement, i mekanisk
industri, skeppsbyggnad, fordonstillverkning
o. likn.
OBS! Mapesil AC fäster perfekt mot glas,
keramik och anodiserad aluminium.
Om förbehandling görs med Primer FD är
fästförmågan god även på betong, trä,
metall, målade ytor, plast, gummi etc.

Tekniska data:
Ytskinnbildning: 10 min.
Krympning under tvärbindning: 3,5%.
Hastighet för tvärbindning: 4 mm per
dag, 10 mm på 7 dagar.
Brottöjning: 800%.
Rörelser under arbetsförhållanden:
± 25%.
Hårdhet Shore A: 20.
Kulörer: 26 och transparent.
Applicering: tätningspistol.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
beroende på fogdimension.

Förpackning:
310 ml patron.

Mapesil AC

DEN NORSKE OPERA - Oslo - Norge
Använda produkter: MAPESIL AC, PRIMER G,

KERAFLEX S1 HVIT, ULTRACOLOR PLUS
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Mapeflex PU40

ÅTGÅNGSTABELL
Fogens dimension

i mm
5 x 5 24

10 x 10 6
15 x 7.5 5.3
20 x 10 3

25 x 12.5 1.9
30 x 15 1.3

Längd 
i m

E  L  A  S  T  I  S  K  A   T  Ä  T  M  A  S  S  O  R  :  
P  O  LY  U  R  E  T A  N  E  R

Enkomponent tixotrop polyuretan-
baserad fogmassa.

Användningsområde:
För vertikala och horisontella ytor. Även
ytor som kan utsättas för kemisk
belastning. Rörelsesfogar i industrigolv,
parkeringsdäck, stormarknader och
almänna utrymmen.

Tekniska data:
Kulör: grå.
Genomhärdad: 24 timmar.
Förvaring: 12 månader i originalför-
packning.

Åtgång:
Beroende på fogens dimension.

Förpackning:
Påsar á 310 ml och 600 ml.

*
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E  L  A  S  T  I  S  K  A   T  Ä  T  M  A  S  S  O  R  :  P  O  LY U R E T A N E R

Enkomponents lösningsmedelsfri
primer för icke absorberande underlag

Användningsområde:
Primer M är en enkomponents
lösningsmedelsfri polyurethanprimer
avsedd att förbättra vidhäftningen för
polyurethanfogmassor som Mapeflex
PU40 och Mapeflex PU50 SL mot icke
absorberande underlag, som tex metaller
(järn, stål, aluminium, koppar, zinkpläterade
skivor), keramik, klinker, glas och målade
skivor.

Tekniska data:
Konsistens: vätska.
Kulör: brun.
Väntetid innan applicering av fogmassa:
ca. 40 minuter.
Applicering: pensel.

Åtgång:
50-60 g/m2 (10-15 g/m2 för en fog med ett
djup på 1 cm).

Förpackning:
250 g flaskor.

Primer M

Prodotti IN1 P38_Prodotti IT2 P06  16.09.10  10.57  Side 49
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Tvåkomponents självutjämnande,
polyuretantätmassa för golvfogar med
maximalt 5% expansion från
ursprunglig storlek.

Användningsområden:
Flexibel tätning av fogar i invändiga och
utvändiga keramiska golv som utsätts för
stark trafik.

Tekniska data:
Brukstid: 40-50 min.
Brottöjning: 180%.
Rörelser under arbetsförhållanden: ± 5%.
Klar för lätt gångtrafik: 24-36 timmar.
Färdig för användning: 3 dagar.
Hårdhet: Shore A: 65.
Kulör: grå.
Applicering: genom hällning.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
beroende på fogdimension.

Förpackning:
10 och 5 kg (A+B) dunk.

Mapeflex PU21
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E  L  A  S  T  I  S  K  A   T  Ä  T  M  A  S  S  O  R  :  P  O  L  Y  U  R  E  T  A  N  E  R

Bottningslist av polyetylen med slutna
celler till dilatilationsfogar.
Levereras i boxar där längden
motsvarar diametern.

Användningsområde:
Placeras i botten av fogen (expansions-,
dilations- etc). Rätt placerad, ger den rätt
fyllning av fogen med flexibel fogmassa.
Detta ger korrekt försegling och vidhäftning
till fogens sidor.

Tekniska data:
Densitet: 40 kg/m3.
Motstånd mot tryckbelastning: 30 N/mm2.
Vattenabsorption: ingen.
Kulör: grå.
Användningsområde temp: från -40°C 
till +80°C.

Förpackning:
Ø   6 mm lådor 2500 m
Ø 10 mm     ”      550 m
Ø 15 mm     ”      550 m
Ø 20 mm     ”      350 m
Ø 25 mm     ”      200 m
Ø 30 mm     ”      160 m

Mapefoam
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Primer G 
Conductive *

Lösningsmedelsfri, mörkfärgad,
syntetisk hartsbaserad ledande primer
i vattenlösning.

Användningsområden:
Behandling av cement-, anhydrit- och
gipsytor före läggning av MAPEIs ledande
fästmassor för läggning av ledande
keramiska golv och ytskikt.
De ytor som ska behandlas måste vara
rena, absorberande och fullständigt torra.

Tekniska data:
Konsistens: flytande.
Kulör: svart
Rekommenderat temperaturområde vid
applicering: från +5°C till +40°C.
Torkningstid: minst 2 timmar.
Elektriskt motstånd: 50.000 ohm.
Lagring: 24 månader. Skyddas mot frost.
Applicering: med pensel.

Åtgång:
100-150 g/m2.

Förpackning:
10 kg dunk.

T I L L S A T S M E D E L  O C H
L E D A N D E  P R I M E R S

Tillsatsmedel och
ledande primers

Mapelectric CP1 *

Lösningsmedelsfri, elektriskt ledande
tillsats, som blandas i primer,
avjämningsmassor, fästmassor och
fogbruk för läggning av ledande och
statiskt avledande keramiska golv.

Användningsområden:
För läggning av ledande och statiskt
avledande golv i EPA-områden (områden
skyddade mot elektrostatiska laddningar)
enligt CEI EN 61340-5-1 standard, som till
exempel:
• operationsrum, intensivvård och

tomografienheter, NMR-avdelningar,
analyslaboratorier m. fl.,

• elektronik- och liknande industrier:
produktion av ledare, halvledare 
kretskort, datorer och tillhörande
monteringsband, telefonväxlar,
sorteringskontor,databearbetnings- 
centraler etc.,

• kemisk och farmaceutisk industri:
tillverkning av kemiska produkter i
närvaro av antändliga eller explosiva
stoffer och/eller lösningsmedel,
produktion av ammunition och
sprängmedel osv.,

• tryckerier där lösningsmedel används,
ackumulatorladdare, sterilrum, förhöjda
golv på alla normala, absorberande
underlag, som inte är känsliga för fukt 
och används inom byggnadskonstruktion.

Tekniska data:
Konsistens: flytande pasta.
Kulör: svart.
Densitet: 1,05 kg/dm3.
pH: nej.
Brandfarlig: nej.

Åtgång:
se tekniskt datablad

Förpackning:
2,5 kg dunk.

Mapei
produkter

KERAFLEX 25 kg 2.5 kg 4.5 l 0.007

KERACOLOR GG 25 kg 1,25 kg 4,5 l 0,063

PRIMER G 10 kg 2,5 kg – 0,005

PKG
Tillsatt mängd av
Mapelectric CP1 Vattenmängd

Elektrisk 
motstånd

EN13415 (MOhm)
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K  O  M  P  L  E  T  T  E  R  A  N  D  E  
P  R  O  D  U  K  T  E  R

Syrarengöring för keramiska plattor.
Särskilt lämplig för borttagning av
saltutfällningar och slutrengöring av
terrakotta. Som pulver (koncentrerat)
eller flytande (15% vattenlösning).

Användningsområden:
Borttagning av cement, kalkbruk,
genomslag, rester av cementfilm och bruk
från ytan på keramiska plattor och mosaik
på golv och vägg. Rengöring av terrakotta
före den slutliga ytbehandlingen. Rengöring
av stenarbeten utom marmor eller annan
kalkhaltig sten.
OBS! Kontrollera före appliceringen att de
ytor som ska rengöras är syrabeständiga.

Tekniska data:
pH för vätska: 1,13.
Väntetid före rensning: 5 minuter
beroende på smutskoncentration,
upprepa behandlingen tills fläckarna är
borta. Skölj noggrant flera gånger med
mycket vatten efteråt.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
beroende på behov.

Förpackning:
– koncentrerat pulver: 4x5 och 18x1 kg

förpackning,
– färdigblandad vätska: 25, 10, 5 kg dunk,

12x1 kg förpackning,
– flaskor med dimsprej: 0,75 kg.

Transparent skyddsförsegling för
porösa plattor (Cotto Toscano, etc.).

Användningsområden:
Behandling av terrakotta: reducerar
porositeten före slutvaxning.
Slutbehandling i stället för vax, när en
blank, beständig och fläckavvisande
icke-absorberande yta krävs, som är lätt
att rengöra.

Tekniska data:
Konsistens: mycket lättflytande vätska.
Klar för lätt gångtrafik: 12 timmar.
Färdig för användning: 3 dagar.
Applicering: fuktad duk.
Lagring: 24 månader.

Åtgång:
100-200 g/m2 per lager.

Förpackning:
10 kg dunk och 18x1 kg förpackning.

Keranet Keraseal

Kompletterande
produkter
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Helt borttagbart installationssystem
för keramiska plattor och stenmaterial.
Kan även användas som anti-sprick-
membran och borttagbart membran.

Användningsområden:
Mapetex System består av Mapetex, ett
non-woven-material och Mapetex Strip, en
självhäftande tejp. Mapetex kan användas
tillsammans med Mapetex Strip, som ett
borttagbart underlag för installation av nya
golv och väggar på underlag av spånskiva,
trä, PVC, linoleum, keramiska plattor och
stenmaterial, på betong och på
värmegolvsinstallationer. Det kan även
användas för att snabbt byta plattor i
utställningsmontrar utan att skada dem.
Mapetex fäst med Keraquick +
Latex Plus, Elastorapid eller Kerabond +
Isolastic kan även användas som
sprickförhindrande och borttagbar hinna för
att fästa golv på färsk betong och för
installation av keramiska plattor och
stenmaterial (även diagonalt) utan behov av
expansionsfogar.

Tekniska data:
– Mapetex
Bredd: 200 cm, 100 cm.
Lagring: inget utgångsdatum.
– Mapetex Strip
Bredd: 50 mm, 410 mm.
Lagring: inget utgångsdatum.

Förpackning:
Mapetex:
2 m x 50 m rullar.
1 m x 50 m rullar.

Mapetex Strip:
50 mm x 25 m rullar.
410 mm x 10 m rullar.
410 mm x 5 m rullar.

Mapetex System *

Polymerfärg för att återställa kulören
på cementbaserade fogar i invändiga
golv och dekorerade ytor.

Användningsområden:
Fuga Fresca kan även användas för att ta
bort ojämnheter i kulör i fogar, som till
exempel orsakas av felaktig applicering av
bruket, eller för att ta bort osynliga fläckar
som uppstått vid användning.
Fuga Fresca är en hjälp för att erhålla
fogar med jämn kulör, som absorberar
mindre vatten och som är lättare att
rengöra.

Tekniska data:
Kulörer: 10.
Applicering: med borste eller direkt från
burken.

Åtgång:
beroende på dimensioner på plattor och
fogar.

Förpackning:
1 kg burk och 160 g dosa.

Fuga Fresca

Torr kvartssand för beredning av
fogbruk och, om det påförs genom
sprinkling, för rengöring av
injektionsfogar.

Användningsområden:
När Mapequarz blandas med cement och
vatten, får man ett bruk som är lämpligt för
fogning av keramik- och stenplattor.
Mapequarz rekommenderas särskilt för
rengöring fogar mellan nyss satta plattor
med hjälp av roterande borste med ett
huvud.

Användning: en av ingredienserna för
beredning av fogbruk, för sprinkling på
golvytan.

Åtgång:
– som sand: förhållande Mapequarz:

cement från 1:1 till 2:1;
– för sprinkling: från 2 till 5 kg/m2.

Mapequarz
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Madonna della Guardia SANCTUARY - Tortona - Italien
Använda produkter: PRIMER G, ULTRAPLAN,

ULTRAPLAN MAXI, MAPETEX SYSTEM,
KERAQUICK+LATEX PLUS, MARMOCOLOR, MAPESIL AC

K  O  M  P  L  E  T  T  E  R  A  N  D  E   P  R  O  D  U  K  T  E  R
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Mapeis lösningar
för konstruktion av
simbassänger

MAPEI kan skryta med över tio års erfarenhet över hela världen av

konstruktion av både nya bassänger och restaurering av befintliga.

Faktum är att ända sedan 1950-talet och framöver har MAPEIs

produkter använts för nästan alla bassänger för de olympiska spelen och

för viktiga internationella sportevenemang, med omfattande

användning i konstruktioner för ta emot idrottsmän och besökare.

MAPEI kan därför erbjuda en komplett serie av produkter inom denna

sektor: produkter för uppbyggnad och vattentätning av armerade

betongkonstruktioner, specialfästmassor för installation av keramiska

plattor och glasmosaik, bruk för fogar och tätningsmassor för

övergångskonstruktioner.

Alla data för konstruktion av nya långlivade bassänger och restaurering

av befintliga följer här nedanför.

1) BETONGPREPARERING 
För att åstadkomma en vattentät betongbassäng är det nödvändigt att
cementblandningen har följande egenskaper:
- Rck > 37 N/mm2

- Konsistensklass: S4/S5 (överensstämmande med EN 206.1)
- Vattentätning överensstämmande med EN 206.1
- Hållbarhet: i överensstämmelse med EN 206.1
(exponeringsklass XD2*)

- Betongtäcke tjocklek: ej mindre än 3 cm

Betongen måste blandas med supermjukgörare ur Mapefluid-serien
(från MAPEI) eller med akrylbaserade hypermjukgörare ur
Dynamon-serien (från MAPEI) i överensstämmelse med EN 934-2
standard, typen måste väljas på basis av temperatur och förhållanden
på arbetsplatsen.
- Våthärdning: under minst 7 dagar

* För bassänger som innehåller havsvatten kräver exponeringsklass
XS2 ett minsta Rck-värde 45 N/mm2 för betong

2) BEHANDLING AV KONSTRUKTIONSFOGAR MELLAN
FUNDAMENT OCH VÄGG
Vattentäta konstruktionsfogarna mellan betongfundament och väggar
genom att applicera Idrostop (bentonitfri hydrofil gummiprofil), fäst
genom limning med Adesilex T Super eller genom spikning. För
betongväggar med tjocklek större än 30 cm krävs två parallella remsor.
Materialet måste ha följande egenskaper:
- Mått: 20x10 mm eller 20x15 mm
- Vattensvällning: 45% (efter 24 timmar)

70% (efter 2 dagar)
120% (efter 7 dagar)

3) AVJÄMNING AV VÄGGAR
Avlägsna alla cementseparationsskikt, rester av formsläppningsmedel,
pulver eller fett, som kan hindra vidhäftningen från betongytan.
Avjämna ytorna genom att påföra Nivoplan blandad med Planicrete
blandad 1:4 med vatten. Bruket måste ha följande egenskaper:
- Brukstid: 2-3 timmar
- Appliceringstjocklek per lager: 2-30 mm
- Böjhållfasthet: ≥ 3.5 N/mm2

- Tryckhållfasthet: ≥ 6.0 N/mm2

4) AVJÄMNING AV GOLV
Avlägsna cementseparationsskikt, lösa partiklar och varje spår av
pulver eller fett från ytan. Avjämna underlaget genom att påföra
golvavjämning med Topcem, Topcem Pronto, Mapecem,
Mapecem Pronto underlagsbruk.
För att uppnå perfekt vidhäftning krävs en föregående applicering av
en häftbrygga genom att Planicrete blandas med samma bindemedel
som används för tillredning av bruket. Den bäst passande
produkttypen för slipsatsen måste väljas beroende på inom vilken tid
bassängen måste vara klar för användning, med tanke på att ytan är
klar för plattsättning efter 24 timmar om Topcem eller Topcem Pronto
används, efter 3-4 timmar om Mapecem eller Mapecem Pronto
används.
Slipsatsen måste ha följande egenskaper:
- Tryckhållfasthet: ≥ 25 N/mm2

- Vattentätning eller installation av keramiska plattor: efter endast 
24 timmar

EXEMPEL PÅ
BASSÄNGKONSTRUKTION MED

YTSKIKT AV GLASMOSAIK
Betong

Brukslagning med 
Nivoplan + Planicrete

Vattentätning med
Mapelastic + Mapenet 150
eller Mapetex Sel

Adesilex P10 + 
Isolastic utblandad
med vatten 1:1

Keracolor+Fugolastic 
eller Ultracolor Plus eller
Kerapoxy

Glasmosaik

Mapesil AC

Mapeband

Idrostop-profil

Konstruktionsfogar

Häftbrygga med Planicrete,
vatten och Mapecem, 

Mapecem Pronto eller Topcem

Mapecem, Mapecem Pronto, 
Topcem eller

Topcem Pronto slipsats

Betong--
konstruktion
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6a) PLATTSÄTTNING
Installation av klinker eller porslinsplattor kan utföras med Keracrete
fästmassa blandad med Keracrete Powder tillhörande klass C2T i
överensstämmelse med EN 12004. Fästmassan skall ha följande
egenskaper vid en temperatur på +23°C:
- Öppentid: 10-15 minuter
- Justertid: 30 minuter
- Fogning: efter 24 timmar                                                         
- Bassäng färdig för användning: efter 3 veckor

6b) SÄTTNING AV GLASMOSAIK
Installation av glasmosaik kan utföras med Adesilex P10 fästmassa
hörande till klass C2TE, blandad med Isolastic (elastisk latex)
blandad 1:1 med vatten. Fästmassan skall ha följande egenskaper vid
en temperatur på +23°C: 
- Öppentid: 30 minuter
- Justertid: 60 minuter
- Fogning: after 24 timmar 
- Bassäng färdig för användning: efter 3 veckor

7) SNABBINSTALLATION
Snabbsättning av klinker, porslinsplattor eller glasmosaik kan
utföras med Granirapid, en fästmassa hörande till klass C2F/S1
(i överensstämmelse med EN 12004 och EN 12002).
Fästmassan skall ha följande egenskaper vid temperatur på +23°C:
- Öppentid: ~20 minuter
- Justertid: 45 minuter
- Fogning: efter 3-4 timmar
- Bassäng färdig för användning: 3 dagar

8) FOGNING
Fyll fogarna genom att påföra Keracolor blandad med Fugolastic
eller Ultracolor Plus (färdigblandade cementfogmassor) tillhörande
CG2 klass i överensstämmelse med EN 13888. Vidare tillåter
Ultracolor Plus att bassängen fylls 48 timmar efter applicering.
Alternativt, om bassängen innehåller havsvatten eller varmvatten,
måste fogningen utföras med Kerpoxy, Kerapoxy Design eller
Kerapoxy CQ (syrabeständigt epoxifogmassa), hörande till klass RG 
(i överensstämmelse med EN 13888).

9) TÄTNING AV ÖVERGÅNGSFOG
Tätning av övergångsfogar skall utföras i alla hörn av beläggningen
och där golvfallet ändras. De skall utföras på varje 3x3 m, och utförs
med Mapesil AC (enkomponents ättiksyrebaserad silikontätmassa)
efter applicering av Primer FD i hörnen.
Tätmassan bör ha samma kulör som fogen och skall ha följande
egenskaper:
- Brottöjning: 800% (DIN 53504 S3A)

- Hårdhet: 20 (Shore A - DIN 53 505)

- Maximal rörelse i bruk: 20%

- Tid som krävs för ytskinnbildning: 10 minuter
- Tvärbindningshastighet: 4 mm 1 dag, 10 mm på 7 dagar

5) VATTENTÄTNING (TILLVAL)
I allmänhet är denna åtgärd inte nödvändig om betongen är tillredd,
gjuten och härdad korrekt enligt ovan nämnda instruktioner. Om
åtgärden är nödvändig, måste den i alla fall utföras genom att man
med spackel påför två lager Mapelastic, armerat med alkaliebeständigt 
Mapenet 150, med maskvidd 4,5 x 5 mm, eller Mapetex Sel upp till en
slutlig tjocklek av minst 2 mm. Alla hörn måste vattentätas med
Mapeband.
Materialet måste ha följande egenskaper:
- Vidhäftning till betong: 0.8 N/mm2

- Vattentätning: upp till 3 atm för positivt tryck och 1 atm för negativt
tryck (DIN 1048)

- Beständighet mot frysnings/upptiningscykler: bättre än 300 cykler
(UNI 7087)

- Brottöjning (DIN 53504) efter 28 dagar vid +23°C och 50% R.H.:18%

EXEMPEL PÅ BASSÄNGKONSTRUKTION
MED YTSKIKT AV
KLINKER ELLER PORSLINSPLATTOR

Brukslagning med 
Nivoplan + Planicrete

Vattentätning med
Mapelastic + Mapenet 150

eller Mapetex Sel

Keracrete + 
Keracrete Powder

eller Granirapid

Keracolor+Fugolastic 
eller Ultracolor Plus 

eller Kerapoxy

Plattor

Mapesil AC

Mapeband

Idrostop-profil

Konstruktionsfogar

Mapecem, Mapecem
Pronto, Topcem eller 
Topcem Pronto slipsats

Häftbrygga med Planicrete,
vatten och Mapecem, 
Mapecem Pronto eller Topcem

Betong-
konstruktion
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Mapeis lösningar för
vattentätning av
terrasser och balkonger

Detalj: Vattentätning direkt
på undergolv med lutning

Detalj: Fog mellan utsida och
platta på balkong

Detalj: Vattentätning
av fronten
på en balkong

Vattentätning av terrasser och balkonger är nödvändig för att undvika

risken för genomsippring av vatten, för att förebygga att

konstruktionsmaterialet bryts ner, förbättra komfort i boningsutrymmen

och lägre underhållskostnader. MAPEI har utvecklat ett

vattentätningsystem för terrasser och balkonger i nya och befintliga

byggnader, som garanterar fullständig vattentäthet även under svåra

förhållanden, har utmärkt deformerbarhet (nödvändig i byggnader

utsatta för vibrationer och/eller rörelser i konstruktionen) och

beständighet.

Den lösning som garanteras av MAPEI för vattentätning av terrasser

och balkonger är användning av Mapelastic eller Mapelastic Smart,

tvåkomponents flexibla cementbaserade bruk, som tack vare sitt

innehåll av högkvalitativa polymerer har utomordentlig vidhäftning mot

betong och befintliga terrazzo- och keramiska plattor. När det väl har

hårdnat skapar det en flexibel, vattentät hinna som skyddar mot kemisk

påverkan av avisningssalt, sulfater, klorider och koldioxid. Följande

bilder visar några konstruktionsdetaljer som kan bli kritiska punkter om

vattentätning utförs felaktigt.

KERAMIKPLATTOR ELLER STENGOLV

FOGNING MED BRUK KLASS CG2

MAPEI FÄSTMASSA KLASS C2

MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART

FALLANDE UNDERGOLV MED TOPCEM ELLER 
TOPCEM PRONTO

HÄFTBRYGGA (TOPCEM ELLER TOPCEM 
PRONTO + VATTEN + PLANICRETE
ARMERAD BETONGPLATTA

NOSPLATTA

FOGNING MED BRUK KLASS CG2

MAPEI FÄSTMASSA KLASS C2

MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART

FALLANDE UNDERGOLV MED TOPCEM ELLER 
TOPCEM PRONTO

HÄFTBRYGGA (TOPCEM ELLER TOPCEM 
PRONTO + VATTEN + PLANICRETE)

ARMERAD BETONGPLATTA

DROPPRÄNNA

PLATTA

PRIMER FD +
MAPESIL AC
MAPEI FÄSTMASSA
CLASS C2

MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART

FALLANDE UNDERGOLV MED TOPCEM ELLER 
TOPCEM PRONTO

HÄFTBRYGGA (TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO 
+ VATTEN + PLANICRETE
ARMERAD BETONGPLATTA

BRUK

SLUTSTEN
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Detalj: Fog mellan
tröskelsten och platta

Detalj: Vattentätning
av kontrollfog

Detalj:
Vattentätning av

balkong med
värmeisolering

KERAMIKPLATTA ELLER STENGOLV

FOGNING MED KLASS CG2 BRUK

MAPEI FÄSTMASSA CLASS C2

MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART

UNDERGOLV I TOPCEM ELLER  TOPCEM PRONTO 
MED ELSVETSAT NÄT

POLYETENFILM

VÄRMEISOLERANDE LAGER

FUKTBARRIÄR

FALLANDE UNDERGOLV

PLATTA

PRIMER FD + MAPESIL AC

MAPEI FÄSTMASSA CLASS C2

MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART

MAPEFOAM

MAPEBAND

BEFINTLIGT GOLV

KONTROLLFOG

LUTANDE UNDERGOLV

GAMMALT VATTENTÄTNINGSMEMBRAN

ARMERAD BETONGPLATTA

PUTS

SOCKEL

PLATTA

PRIMER FD + MAPESIL AC

MAPEI FÄSTMASSA CLASS C2

MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART

FALLANDE UNDERGOLV MED TOPCEM ELLER 
TOPCEM PRONTO

HÄFTBRYGGA (TOPCEM ELLER 
TOPCEM PRONTO + VATTEN + PLANICRETE)

ARMERAD BETONGPLATTA

BRUK

TRÖSKELSTEN
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Mapeis lösningar för
installation av undergolv
för golvläggning

Livstid och funktion för en golvbeläggning, vare sig materialet är keramik,
sten, textil, elastiskt eller trä, beror i hög grad på de fysiska och
elastiskmekaniska egenskaperna hos underlaget på vilket det läggs.
Dessa egenskaper måste definieras med hänsyn till golvets slutliga
användning och enligt de laster det utsätts för, aggressiva
miljöförhållanden, typ av golv, deformerbarheten för underliggande lager
och betongplattans deflektion. Denna tekniska anteckningsbok avser att
ge användbara riktlinjer om vilken teknik som ska användas och om de
produkter som MAPEI erbjuder för installation av undergolv, som blir
hållbara under lång tid.
Ett undergolv är ett konstruktionselement, som i allmänhet är mellan
4 och 8 cm tjockt. Det utgörs av bruk blandat med cementbaserade
bindemedel eller med anhydritbas.
Beroende på om det lägg så att det fäster mot ett lastbärande underlag
(till exempel en armerad betongplatta), om det läggs på ett isolerande
lager (till exempel en fuktbarriär) eller på ett lager med värme- och/eller
ljudisolering, benämns det “fast”, respektive “isolerande” eller “flytande”.
När den senare typen också innehåller inbäddade värmerör, är
definitionen “värmegolv”.
Undergolvet utgör ett stöd som passar för alla typer av golv; keramik,
sten, trä eller ett elastiskt material. Det måste också garantera att
läggningen kan utföras inom den tid som krävs och att dess hållbarhet
inte förändras under olika förhållanden (invändig eller utvändig
användning, hemmiljö, affärs- eller industriell användning m.m).
Livslängden för en golvbeläggning påverkas därför av underlagets
egenskaper, som i sin tur sammanhänger med egenskaperna hos den
produkt som används för undergolvet (specialbindemedel, färdigblandat
bruk eller traditionellt bruk berett på platsen) och även med hur den
bereds, hur den påförs, dess kompakthet och blandningens härdning.
För att summera, måste därför valet av vilken produkt som skall
användas för undergolvet ta hänsyn till slutanvändning, förhållandena på
platsen (invändig användning, utvändig användning, tjocklek etc.), den
typ av golv som ska läggas och väntetiden före läggning och innan
golvbeläggningen kan tas i bruk.

TYPER AV UNDERGOLV
Undergolv kan indelas i följande kategorier:
– Isolerande (Fig. 1 och 2)
– Flytande (Fig. 3)
– Fasta (Fig. 4)
– Värmegolv (Fig. 5)

TOPCEM PRONTO och 
MAPECEM PRONTO
färdigblandade bruk för
undergolv uppfyller standard
EN 13813 och är CE märkta.
Intyg som visar dessa bruks
egenskaper som krävs för CE -
märkning finns tillgänöligt på
förfrågan.

Fig. 2

Fig. 3

* Tillplattning - tjockleksreducering av isoleringslagret på
grund av tryckkraften av en standardlast enligt fransk norm.

ISOLERANDE UNDERGOLV PÅ LÄTTVIKTSLAGER

FLYTANDE UNDERGOLV PÅ ISOLERINGSLAGER

Tabell 1 - Minsta tjocklek på flytande undergolv och
armeringegenskaper enligt isoleringslagrets deformerbarhetsklass

I: Tjocklek < 3 mm

I: Tillplattning* < 0.5 mm och tjocklek > 3 mm

II: Tillplattning > 0.5 mm ock < 3 mm inklusive

III: Tillplattning > 3 mm och < 12 mm

Fig. 1

ISOLERANDE UNDERGOLV

ISOLERING
Deformerbarhetsklass

EN 13813
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Fig. 2

Fig. 3

* Tillplattning - tjockleksreducering av isoleringslagret på
grund av tryckkraften av en standardlast enligt fransk norm.

ISOLERANDE UNDERGOLV PÅ LÄTTVIKTSLAGER

FLYTANDE UNDERGOLV PÅ ISOLERINGSLAGER

Tabell 1 - Minsta tjocklek på flytande undergolv och
armeringegenskaper enligt isoleringslagrets deformerbarhetsklass

4 cm Även utan armering

4 cm 50x50 mm nät, ø = 2 mm

5 cm Även utan armering

4 cm 50x50 mm nät, ø = 2 mm

5 cm Även utan armering

4 cm 100x100 mm nät, ø = 5 mm

5 cm 50x50 mm nät, ø = 2 mm

Fig. 1

ISOLERANDE UNDERGOLV

UNDERGOLV ≥ 3.5 cm TJOCKT

POLYETENFILM

DEFORMERBART MATERIAL

BETONGPLATTA

UNDERGOLV
Tjocklek Armering

UNDERGOLV ≥ 3.5 cm TJOCKT MED
ELSVETSAT NÄT
POLYETENFILM

DEFORERBART MATERIAL

LAGER AV LÄTTVIKTSMATERIAL

BETONGRÖR

BETONGPLATTA

UNDERGOLV > 4 cm TJOCKT MED
ELSVETSAT NÄT

POLYETENFILM

DEFORERBART MATERIAL 

VÄRME/LJUDISOLERINGSLAGER

BETONGPLATTA



66

Mapeis lösningar för
installation av undergolv
för golvläggning

Fig. 4

Fig. 5

* För konstruktioner som utsätts för tungt mekaniskt tryck, använd
EPORIP för att förankra undergolvet i den armerade betongkonstruktionen

FAST UNDERGOLV

VÄRMEGOLV

Tabell 3 - Väntetider beroende på typ av bindemedel som används
i undergolvet (cirka 4 cm) före provning av golvvärmesystemet

UNDERGOLV < 3.5 cm TJOCKT

FÖRANKRINGSSLURRY

DEFORMERBART MATERIAL

BETONGGOLV

UNDERGOLV (TJOCKLEK OVANFÖR
VÄRMESYSTEM ≥ 2.5 cm)

ELSVETSAT NÄT

VÄRMERÖR

DEFORMERBART MATERIAL

LAGER AV VÄRMEISOLERING

BETONGPLATTA

Tabell 2 - Rekommenderad dosering av slurries för att förbättra förankringen av undergolvet mot underlaget

Slurry* basmaterial:

CEMENT TOPCEM TOPCEM
PRONTO

MAPECEM
PRONTOMAPECEM

PLANICRETE (viktandel) 1 1 1 1 1

VATTEN (viktandel) 1 1 1 1 1

FÄRDIGT BRUK 2 3 12 2 8
(viktandel)

Cement +
sand +
vatten +

MAPEFLUID N200

21 dagar

Cement +
sand +
vatten +

MAPEFLUID PZ500

14 dagar

TOPCEM PRONTO
+ vattem

4 dagar

TOPCEM +
sand +
vatten

4 dagar

MAPECEM +
sand +
vatten

1 dagar

MAPECEM
PRONTO +
vatten

1 dagar
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+ Dessa väntetider kan förlängas om, när undergolvet görs, sand av mindre storlek än föreslagen (8 mm) används av misstag eller om 
mer vatten tillsätts till blandningen.

* Vid +23°C och 50% R.H.
** Vid läggning av golvbeläggning av trä, kontrollera fukthalten med en karbidhygrometer för att säkerställa att den är lägre än det värde 

som rekommenderas av trätillverkaren.

Tabell 4 - Egenskaper* för undergolv tillverkade med MAPEI specialbindemedel och bruk

Undergolv gjorda med:

TOPCEM TOPCEM
PRONTO

MAPECEM
PRONTOMAPECEM

Rekommenderad dosering (kg/m3) 200-250 – 350-450 –

Väntetid före applicering av
avjämningsmassor 1÷4 dagar 1÷ 4 dagar 4 timmar 4 timmar

Restfukt (%)
– efter 24 timmar < 3.5 < 3.5 < 2 < 2
– efter   3 dagar – – < 1.6 < 1.6
– efter   4 dagar < 2 < 2 – –

Väntetid före läggning av
– keramiska plattor 24 timmar+ 24 timmar 3-4 timmar+ 3÷4 timmar
– marmor 2 dagar+ 2 dagar 3-4 timmar+ 3÷4 timmar
– trä** 4 dagar+ 4 dagar 24 timmar+ 24 timmar

Tryck/böjhållfasthet 
(N/mm2)
– efter 24 timmar > 8/3 > 8/3 > 30/5 > 40/6
– efter   3 dagar – – > 40/6.5 > 50/7
– efter   4 dagar > 15/4 > 15/4 – –
– efter   7 dagar > 22/5 > 22/5 – –
– efter 28 dagar > 30/6 > 30/6 > 45/7 > 62/10
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Mapeis lösningar för
läggning av keramiska
plattor vid renovering av
bostadsbyggnader

Vid renovering av gamla byggnader, utgör beläggning av golv med

nya keramikplattor och beläggningar en rad specifika problem, som är

annorlunda än de man möter vid nybyggnation.
MAPEI är också involverat i denna sektor, med en serie beprövade

system, grundade på användning av ett stort urval av slipmassor,

avjämningsmassor, fästmassor, fogbruk och tätningar, som innebär

möjlighet att lösa de många problem som uppstår på platsen på ett

briljant sätt.

Även om det förekommer ett stort antal specifika problem, som måste

lösas vid sättningen av keramiska plattor, kan de klassificeras i två väl

avskilda grupper (bild 1).

Den första gruppen omfattar läggning av nytt golv utan att det

befintliga måste avlägsnas helt (bild 2). Den andra gruppen, å andra

sidan, avser läggning av helt nya golv (bild 3).

Bild 2

ANALYS AV DEN GAMLA
GOLVBELÄGGNINGEN

Golvbeläggning med
väl fästa plattor

Golvbeläggning med väl fästa plattor

Borttagning av alla lösa plattor
Rengöring med vatten och soda och slipning där så krävs

Fyllning av hål och gap med NIVORAPID eller ADESILEX P4
Sättning av keramiska plattor på golvbeläggning med:

Befintliga plattor
spruckna

MAPETEX fäst till befintlig
golvbeläggning med:

Nya plattor fästa till
MAPETEX med:

ELASTORAPID
KERAQUICK+LATEX PLUS

eller KERABOND/KERABOND T
+ISOLASTIC

Befintliga plattor
utan sprickor

Nya plattor fästa med:

ADESILEX P10+ISOLASTIC utblandad 1:1 med vatten (mosaik)
ADESILEX P9 (dubbelbrända, enkelbrända och “cotto”-plattor <30x30 cm)

KERAFLEX (porslinsplattor < 30x30 cm)
KERAFLEX EASY

KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1 (> 30x30 cm)
ULTRAFLEX S2 MONO (> 30x30 cm)

ULTRAFLEX S2 QUICK
GRANIRAPID
KERAQUICK

ELASTORAPID

ELASTORAPID
KERAQUICK+LATEX PLUS

KERABOND/KERABOND T+ISOLASTIC
ULTRAFLEX S2 MONO
ULTRAFLEX S2 QUICK
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Bild 3

ANALYS AV DEN GAMLA
GOLVBELÄGGNINGEN

Golvbeläggning med stora
områden av lösa plattor

Tag bort plattorna
Kontrollera kvalitet på befintligt undergolv

Golvbeläggning med stora
områden av lösa plattor

Undergolvet är fast Undergolvet är mekaniskt
svagt eller ofräscht

Avlägsna undergolvet och
bygg upp det igen med: Befäst med:

Utan värmeelement

Lägg nya plattor på undergolvet

Om så krävs, jämna av med:

Med värmeelement

Rengör
Applicera PRIMER G

utblandad 1:2-1:3 med vatten

NIVORAPID, ADESILEX P4,
CONPLAN KF eller

UNIPLAN

TOPCEM
eller

TOPCEM PRONTO

PROSFAS
eller

PRIMER MF
Jämna av om så krävs

ADESILEX P10 (mosaik)
KERABOND/KERABOND T

(dubbelbrända, enkelbrända och “cotto”-plattor < 30x30 cm)
ADESILEX P9 (porslinsplattor < 30x30 cm)

KERAFLEX, KERAFLEX EASY (> 30x30 cm)
GRANIRAPID, KERAQUICK

KERAFLEX (< 30x30 cm) - KERAFLEX EASY
KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1

KERABOND/KERABOND T + 50%
ISOLASTIC (> 30x30 cm)

KERAQUICK + 50% LATEX PLUS
ELASTORAPID

ULTRAFLEX S2 MONO - ULTRAFLEX S2 QUICK
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Mapeis lösningar 
för installation 
av stenmaterial

Valet av typ av fästmassa för installation av stenmaterial måste göras
med hänsyn till dimensionsstabilitet och vattenkänslighet och
variationer i värme. I motsats till keramiska plattor, kan stenmaterial
krökas avsevärt på grund av närvaro av fuktighet som stiger upp från
lagret av fästmassa eller bädden av bruk. Vidare kan stenmaterial få
fläckar och/eller osynliga utfällningar i närvaron av vatten som stiger
upp från underlaget, undergolvet eller fästmassan.
MAPEI har studerat och utvecklat ett system, det enda i sitt slag i
världen, för att analytiskt klassificera stenmaterial beroende på deras
känslighet för vatten, och som grundar sig på följande
provningsförfarande:
En fuktig filt placeras på baksidan av stenplattan (Fig. 1) för att
simulera fukt som stiger upp från underlaget (sand och
cementbruksbädd eller traditionell fästmassa). Genom ett antal
digitala sensorer med hög precision utförs en realtidsupptagning av
hur stenplattan deformeras på grund av fuktigheten som avges från
filten.
Beroende på storleken av deformation (‰), mätt 6 timmar efter den
fuktiga filten anbringats, delas stenmaterial in i tre klasser (tabell 1):

Beroende på storleken av deformation (‰), mätt 6 timmar efter den
fuktiga filten anbringats, delas stenmaterial in i tre klasser (tabell 1):

a) Klass A: δ < 0.3 mm

b) Klass B: 0.3 ≤ δ < 0.6 mm

c) Klass C: δ ≥ 0.6 mm

För plattor i klass A, beror valet av fästmassa på andra faktorer än
stenmaterialets egenskaper (storleken på platta, typ av underlag,
användningsförhållanden för materialet).
För material i klass B eller klass C, måste provet upprepas, men ett
lager av snabbhärdande cementbaserad fästmassa (Fig. 2) används
istället för den fuktiga filten, för att fastställa om en snabbhärdande
fästmassa, blockerar rörelserana under de första timmarna av
torkning, är tillräcklig för sättning av dessa särskilt fuktkänsliga
material eller om det är nödvändigt att använda en vattenfri fästmassa
(epoxy eller polyuretan). Tabell 2 listar de fästmassor från MAPEI, som
rekommenderas för sättning av natursten eller konststen, baserat på
dimensionsstabilitet, känslighet för vatten och värmevariationer i
relation till tendens att fläckas.

Fig.1  Fuktighetstest

Fig.2  Vidhäftningsprov med fästmassor

M
A
P
E
I:S

P
R
O
D
U
K
TE

R STENMATERIAL FLÄCKAR
DEFORMATION CLASS

MAPEI:S FÄSTMASSOR FÖR SÄTTNING AV STENMATERIAL PÅ CEMENTBASERAT BRUK OCH UNDERGOLV

Natursten
Cementbaserad konststen

ej känslig

känslig

ej känslig

känslig
* På grund av hög värmeutvidgningskoefficient (> 25 x 10-6 C-1) för plattor i hartsbaserat konstgjort material, rekommenderas inte denna typ av material för utvändig beklädnad, genom den
mycket höga risken för att det lossnar från det bärande materialet. När hartsbaserat konstgjort material används för invändig applicering, om det läggs i områden som utsätts för direkt solljus
(exempelvis nära stora butiksfönster), är det nödvändigt att använda KERALASTIC, oberoende av fläckkänslighet eller materialets deformationsklass.

** Material hörande till klasserna B och C som, efter upprepning av dimensionsstabilitetsprovet med GRANIRAPID, KERAQUICK eller ELASTORAPID, kommer in i klass A (δ < 0.3 mm).

*** Material hörande till klasserna B och C som, efter upprepning av dimensionsstabilitetsprovet med GRANIRAPID, KERAQUICK eller ELASTORAPID, stannar i klasserna B eller C.

KERAFLEX, KERAFLEX EASY
ADESILEX P4

KERABOND/KERABOND T+ISOLASTIC

GRANIRAPID
KERAQUICK

ELASTORAPID
KERAQUICK + LATEX PLUS

KERAFLEX MAXI S1
KERACRETE +

KERACRETE POWDER

GRANIRAPID
KERAQUICK - ELASTORAPID

LOKAL: invändigt/utvändigt

Hartsbaserad konststen*
LOKAL: endast invändig använding
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Tabell 2

Tabell 1

DEFORMATION CLASS

MAPEI:S FÄSTMASSOR FÖR SÄTTNING AV STENMATERIAL PÅ CEMENTBASERAT BRUK OCH UNDERGOLV

** Material hörande till klasserna B och C som, efter upprepning av dimensionsstabilitetsprovet med GRANIRAPID, KERAQUICK eller ELASTORAPID, kommer in i klass A (δ < 0.3 mm).

*** Material hörande till klasserna B och C som, efter upprepning av dimensionsstabilitetsprovet med GRANIRAPID, KERAQUICK eller ELASTORAPID, stannar i klasserna B eller C.

GRANIRAPID
KERAQUICK

ELASTORAPID

GRANIRAPID 
KERAQUICK

ELASTORAPID 
KERAQUICK + LATEX PLUS

GRANIRAPID 
KERAQUICK 

ELASTORAPID 
KERAQUICK + LATEX PLUS

GRANIRAPID
KERAQUICK - ELASTORAPID

KERALASTIC
KERAPOXY

KERALASTIC
KERAPOXY

KERALASTIC
KERAPOXY

KERALASTIC
KERAPOXY

Granite:
Black
Blue Impala
Green
Montorfano
Red

Various:
Brazilian Pink Quartz
Crystalline Alabaster
Mexican Stone
Onyx
Pietra del Sol
Pietra Lara
Volvic stone

Marble:
Arabesque
Brazilian White
Bianco Rosa
Botticino
Carrara
Jacaranda
Marquina Black
Motrico Grey
Polished Paradise
Rosa Portugalo
Rosso Verona
Serpentino Valmalenco
Statuario Venato
Thassos White
Travertine S. Classic
Venetian Gold

Agglomerates:
Botticino (cement)
Breccia Aurora (resin)
Carrara White (cement)

Various:
Arenite Prince
Black Ardesia
Brazilian Koburko
Carona Ardesia
Imperial Brown
Indian Ardesia
Sardinian Blue Ignimbrite
Sardinian Red Ignimbrite

Marble:
Amethyist
Pietra Cappellania
Trachyt Weidenhahn

Agglomerates:
Alpe Sabbiato (resin)
Amarelo (resin)
Diorite (cement)
Giallo Carnico (resin)
Golden Yellow (cement)
Marbrelys (resin)
Zandobbio White (cement)

Por phyry:
Bisanzio Green
Grey Green
Marron
Peruvian Porphyry
Predazzo Red
Speranza Green
Violet

Various:
Ardesia di Carona
Giada Green
Mergozzo Green
Pietra Lara
Volvic Stone

Marble:
Alpine Copper Green
Alpine Green
Aver Green
Guatemalan Green

Agglomerates:
Levantine Green (resin)
Levantine Red (resin)
Light Grey (cement)
Portoro (resin)

KLASSIFICERING AV NATUR- OCH KONSTSTEN BEROENDE PÅ DIMENSIONSTABILITET
(KÄNSLIGHET FÖR VATTEN)

Klass A
Mindre än 0,3 mm deformation efter 6 timmar Mellan 0,3 mm och 0,6 mm deformation efter 6 timmar Över 0,6 mm deformation efter 6 timmar

Ett urval av dE matErial som provats av mapEi:s forskningslaboratoriEr

Klass B Klass C
M

A
P
E
I
 
K
L
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S
S
I
F
I
C
E
R
I
N
G

R
ör

el
se

 (m
m

)

R
ör
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se

 (m
m

)

R
ör

el
se

 (m
m

)

Provtid (timmar) Provtid (timmar) Provtid (timmar)

Granit:
Svart
Blå Impala
Grön
Montorfano
Röd

Diverse:
Brasiliansk rosa kvartsit
Kristallin alabaster
Mexikansk sten
Onyx
Pietra del Sol
Pietra Lara
Volvik stone

Marmor:
Arabesk
Brasiliansk vit
Bianco Rosa
Botticino
Carrara
Jacaranda
Marquina svart
Motrico grå
Polished Paradise
Rosa Portugalo
Rosso Verona
Serpentino Valmalenco
Statuario Venato
Thassos vit
Travertine S Classic
Venetian Gold

Konststen:
Botticino (cementbaserad)
Breccia Aurora (hartsbaserad)
Carrara vit (cementbaserad

Diverse:
Arenite Prince
Svart Ardesia
Brasiliansk Koburko
Carona Ardesia
Imperial brun
Indisk Ardesia
Sardinisk blå imgnibrit
Sardinisk röd imgnibrit

Marmor:
Amethyst
Pietra Cappellania
Trachyt Weidenhahn

Konststen:
Alpe Sabiato (hartsbaserad)
Amarelo (hartsbaserad)
Diorit (cementbaserad)
Giallo Carnico (hartsbaserad)
Gyllengul (cementbaserad)
Marbrelys (hartsbaserad)
Zandobbio vit (cementbaserad)

Porfyr:
Bisazio grön
Grågrön
Marron
Peruviansk porfyr
Predazzo röd
Speranza grön
Violett

Diverse:
Ardesia di Carona
Giada grön
Mergozzo grön
Pietra Lara
Volvik stone

Marmor:
Alpin koppargrön
Alpin grön
Aver grön
Guatemalsk grön

Konststen:
Levantinsk grön
(hartsbaserad)
Levantinsk röd (hartsbaserad)
Ljusgrå (cementbaserad)
Portoro (hartsbaserad)

Ovanstående klassificeringar motsvarar företagets
erfarenhet och ska huvudsakligen betraktas som
indikationer. De material som provats är inte
nödvändigtvis representativa för alla typer av
stenmaterial som tillhör samma mineralgrupp.
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Mapei-lösningar för
montering av keramik på
fasader

Sättning av keramikplattor på fasader skall utföras enligt

följande grundregler:

Den mest lämpliga fästmassan att använda för platt-sättning

på fasader skall väljas efter plattornas typ och storlek, samt

efter typen av underlag.

MAPEI rekommenderar följande produkter för sättning av

keramiska plattor på lodrätt betong- eller putsunderlag:

* För större plattor som sätts på högre höjd än 3 m, rekom-

menderar vissa internationella normer att metoder där fäst-

massa kombineras med mekaniska medel används,

beroende på plattvikten, ytbeläggningens höjd och förhål-

landena på platsen.

Obs. För särskilt höga byggnader, rådgör med vår tekniska

assistansavdelning.

1) Välj en förbättrad fästmassa och synnerhet för större plattor,
en som är flexibel eller mycket flexibel (klass C2S1 eller C2S2
enligt EN 12004).

långt möjligt fästmassor klassade "E" (lång öppentid) enligt
standarden EN 12004.

2) Plattor med större yta än 100 cm² eller med kraftigt räfflad
baksida skall sättas med dubbellimning, dvs. att fästmassan
påförs på både underlaget och plattans baksida. Det
garanterar att det inte finns några hålrum mellan ytbeläggning
och underlag, där regnvatten kan tränga in och bli kvar. Om
vattnet fryser uppstår farliga påfrestningar, som kan få plattor
att lossna. Dubbellimning krävs också för att säkerställa att
belastningarna som uppstår genom rörelseskillnader mellan
ytbeläggning och underlag, till exempel beroende på
temperaturförändringar, fördelas jämnt över en större yta, och
också för att undvika utslag på fasaden.

4) Vid kall väderlek och under vintern, i synnerhet vid 
sättning av större plattor, är det bättre att använda 
snabbhärdande fästmassor, klassade "F" enligt EN 12004. 
Den här typen av fästmassor avslutar sin härdningsfas och 
når en hög vidhäftningshållfasthet inom några timmar efter 
plattsättningen, innan temperaturen nattetid faller under 
0°C. På så sätt undviks att fästmassan försämras genom att 
vattnet som använts i beredandet av fästmassan fryser till is.

3) Fäst plattorna i fästmassan medan den fortfarande är färsk och
inom fästmassans öppentid, för att säkra perfekt överföring
av fästmassan på plattornas baksida. Under ogynnsamma
miljövillkor (höga temperaturer, torr vind, etc.), använd så

5) Plattorna skall fästas med breda fogar. Fogarnas bredd skall
beräknas enl igt lokala kl imatförhål landen och efter
plattstorleken. De flesta internationellt erkända standarder är
ense om att plattsättning utan fogar är oacceptabelt.
Plattfogarna är i själva verket av grundläggande betydelse, 
särskilt vid sättning av större plattor, av följande skäl:
a) Skillnader i hur plan varje enskild platta är blir mindre 
uttalade.
b) Fogarna förseglas med en cementbaserad eller 
epoxibaserad produkt, som båda har lägre elastiska 
mekaniska egenskaper än plattorna (Efogar = 14 - 21 GPa, 

STORLEK

Mosaik 
max 25 cm2

Glas- 
mosaik
max 25 cm2

Max 400 cm2

Max 900 cm2

Max 1600 cm2

> 1600 cm2 *

Puts/
betong

Puts/
betong

Puts

Betong

Puts

Betong

Puts

Betong

Puts

Betong

UNDERLAG REKOMMANDERAD FÄSTMASSA

NORMALHARDÄNDE KLASSIFISERING 
ENLIGT EN 12004

ADESILEX P10

ADESILEX P10 + 
ISOLASTIC (utspätt med
vatten 1:1)

ADESILEX P9

KERAFLEX

KERAFLEX

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1

ULTRAFLEX S2 MONO

ULTRAFLEX S2 MONO

KERABOND+ISOLASTIC
KERABOND T+ISOLASTIC

C2TE

C2TE S1

C2TE

C2TE

C2TE

C2TE S1

C2TE S1

C2TE S2

C2TE S2

C2E S2
C2 S2
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långt möjligt fästmassor klassade "E" (lång öppentid) enligt
standarden EN 12004.

Eplatta = 50 - 80 GPa). I de fall det förekommer deformering 
av underlaget eller den keramiska ytbeläggningen, till 
exempel beroende på temperaturpåverkan, förebygger 
därför fogarna att större påfrestningar överförs till 
fästmassan och orsakar att plattor lossnar.

4) Vid kall väderlek och under vintern, i synnerhet vid 
sättning av större plattor, är det bättre att använda 
snabbhärdande fästmassor, klassade "F" enligt EN 12004. 
Den här typen av fästmassor avslutar sin härdningsfas och 
når en hög vidhäftningshållfasthet inom några timmar efter 
plattsättningen, innan temperaturen nattetid faller under 
0°C. På så sätt undviks att fästmassan försämras genom att 
vattnet som använts i beredandet av fästmassan fryser till is.

5) Plattorna skall fästas med breda fogar. Fogarnas bredd skall
beräknas enl igt lokala kl imatförhål landen och efter
plattstorleken. De flesta internationellt erkända standarder är
ense om att plattsättning utan fogar är oacceptabelt.
Plattfogarna är i själva verket av grundläggande betydelse, 
särskilt vid sättning av större plattor, av följande skäl:
a) Skillnader i hur plan varje enskild platta är blir mindre 
uttalade.
b) Fogarna förseglas med en cementbaserad eller 
epoxibaserad produkt, som båda har lägre elastiska 
mekaniska egenskaper än plattorna (Efogar = 14 - 21 GPa, 

6) Alla konstruktionsfogar måste tas hänsyn till, både avseen-
de storlek och deras lägen i förhållande till varandra.

7) Rörelsefogar skall göras anpassade efter frontytor, hörn och
skarpa kanter, och alltid var 9-12 m2 (Fig. 3).

8) Skydda ytbeläggningen från inträngning av vatten och från
eventuellt skadliga frys-/upptiningscykler, antingen med en
lämplig tätningsprodukt eller med metallbleck längs övre och
nedre delarna av hela ytbeläggningen samt vid fönster och
öppningar.

REKOMMANDERAD FÄSTMASSA

SNABBHÄRDANDE

FOGARNAS
MINIMIBREDD

FOGAR
KLASSIFISERING 
ENLIGT EN 12004

KLASSIFISERING 
ENLIGT EN 12004

KERAQUICK

ELASTORAPID

Avstånd mellan 
plattor satta på 
papper eller nät

Avstånd mellan 
plattor satta på 
papper eller nät

6 mm

8 mm

8 mm

10 mm

12 mm

12 mm

KERAQUICK

ELASTORAPID

KERAQUICK+
LATEX PLUS eller 
ULTRAFLEX S2 QUICK

KERAQUICK+
LATEX PLUS eller 
ULTRAFLEX S2 QUICK

ELASTORAPID

C2FT S1

C2FTE S2

C2FT S1

C2FTE S2

C2FTE S2

C2FT S2

C2FT S2

Anpassade efter hörn, skarpa kanter,
frontytor, fogar i underlaget och runt dörrar
och fönster

Anpassade efter hörn, skarpa kanter,
frontytor, fogar i underlaget och runt dörrar
och fönster

Var 12:e m², anpassade efter hörn, skarpa
kanter, frontytor, fogar i underlaget och
runt dörrar och fönster

Var 12:e m², anpassade efter hörn, skarpa
kanter, frontytor, fogar i underlaget och
runt dörrar och fönster

Var 9:e m², anpassade efter hörn, skarpa
kanter, frontytor, fogar i underlaget och
runt dörrar och fönster

Var 9:e m², anpassade efter hörn, skarpa
kanter, frontytor, fogar i underlaget och
runt dörrar och fönster



Mapei Group

Europe
AUSTRIA - Mapei GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: http://www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Plant in Traismauer
Distribution centres in Wien, 
Hall in Tirol and Graz

BELGIUM - Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - 
Fax +32-4-2397071
Internet: http://www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria EOOD
133, Bulgaria Blvd.
Postal code 7009 - Ruse
Plant in Ruse

CROATIA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 
10431 Kerestinec, Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647789 
Fax +385-1-3647787
Internet: http://www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr

CZECH REPUBLIC 
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 77211 Olomouc
Tel. +420-585224580 
Fax +420-585227209
Internet: http://www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
Distribution centre in Prague

FRANCE - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir
Avenue Léon Jouhaux, 29 
31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305 - 
Fax +33-5-61357314
Internet: http://www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Plants in Saint Alban and Montgru 
Saint Hilaire

GERMANY - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950
Fax +49-9372-989548
Internet: http://www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de
Plant in Weferlingen

GREAT BRITAIN - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road -
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970
Fax +44-121-5086960
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: sales@mapei.co.uk
Plant in Halesowen

GREECE - Mapei Hellas SA
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 
Fax +30-22620-71907
Internet: http://www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Plant in Ritsona

HUNGARY - Mapei Kft
Sport Utca 2 - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 
Fax +36-23-501666
Internet: http://www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Plant in Sóskút
Distribution centres in Györ, Kaposvàr 
and Miskolc

NETHERLAND - Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 
NL - 7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 
Fax +31-546-836044
Internet: http://www.mapei.nl
E-mail: info@mapei.nl

NORWAY - Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 
Fax +47-62-972099
Internet: http://www.resconmapei.com
E-mail: post@resconmapei.no
Plant in Sagstua

POLAND - Mapei Polska Spzoo
ul. Gustawa Eiffel’a, 14 - 44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 
Fax +48-32-7754471
Sales office:
Chałubi�skiego Street 8, 00-613 Warsaw
Tel. +48-22-5954200
Fax +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Plant in Gliwice

PORTUGAL - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 19,65, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: http://www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Plant in Anadia

ROMANIA - Mapei Romania SRL
14 Gen. Ion Dragalina 
Str. Sector 5 - Bucarest
Tel. +40-21-3117819
Fax +40-21-3117821
Internet: http://www.mapei.ro
E-mail: info@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, 
building 4, 3-d floor
Moscow 113114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 
Fax +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Plant in Stupino

SLOVAK REPUBLIC - Mapei SK sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-53414 705 / 53414 702
Fax +421-2-5363 2692
Internet: http://www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - Mapei doo
Ko�evarjeva 2 - 8000 Novo Mesto
Tel. +386-1-7865050/51
Fax +386-1-7865055
Internet: http://www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
Distribution centre in Grosuplje

SPAIN - Ibermapei SA
Plaza Cataluña, 20 - 5a Planta
08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050 
Fax +34-93-3024229
Internet: http://www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Plants in Amposta (Tarragona) and
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Distribution centres in Badalona
(Barcelona), Onda (Castellón) and 
Marratxi (Mallorca)

SWEDEN - Rescon Mapei AB
Gelbgjutarevägen 6 - 17148 Solna
Tel. +46-8-52509080
Fax +46-8-52509086
Internet: http://www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

SWITZERLAND - Mapei Suisse SA
1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 
Fax +41-26-9159003
Internet: http://www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Plant in Sorens

UKRAINE - Mapei Ukraina LLC
02002, Kiev
13. M. Raskovoy, 5th floor
Tel. +38-044-221-15-02, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: mapei@mapei.ua
Distribution centres in Zazimje, 6,
Radgospania, Kiev region



AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd
12 Parkview Drive Archerfield
Brisbane - Queensland 4108
Tel. +61-7-3276 5000
Fax +61-7-3276 5076
Internet: http://www.mapei.com.au
E-mail: mapei@mapei.com.au
Plant in Brisbane

CHINA 
Mapei Construction Materials 
(Guangzhou) co. Ltd.
Hong Fu Loi International Building
Rm. 2003-2004, Yan Jiang Zhong Road
Guangzhou P.R. China
Tel. (86-20) 83653489 
Fax (86-20) 83653481
E-mail: mapei-gz@mapei-gz.com
Plant in Conghua (Guangzhou)

CHINA 
Mapei Construction Materials 
(Shanghai) co. Ltd.
6, Lane 8999, Hunan Road, 
Nanhui District 201314
Shanghai P.R. China
Tel. (86-21) 58180808 
Fax (86-21) 58180909
E-mail: mapei-sh@mapei-sh.com
Plant in Nanhui (Shanghai)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
Unit 01, Level 15, Millenium City 6, 
392 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +85-21486816
Fax +85-25121328
Internet: http://www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

MALAYSIA 
Mapei (Malaysia) Sdn Bhd
PT 521, Batu 23 - Jalan Rawang
Jalan Batang Berjuntai  
48000 Rawang - Selangor Darul Ehsan
Tel. +60-3-60935799
Fax +60-3-60915801
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@tm.net.my
Plant in Rawang (Kuala Lumpur)

NEW ZEALAND - Mapei New Zealand
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, New Zealand
Tel. +64-9-9211994 
Fax +64-9-9211993
Internet: http://www.mapei.co.nz
E-mail: info@mapei.co.nz

SINGAPORE - Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road 
638383 Singapore
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Plant in Singapore

UNITED ARAB EMIRATES
I.B.S. (Innovative Building Solutions) L.L.C.
Unit 15B - Al Serkal Warehouse
8th Street, Al Quoz Industrial 1, Dubai
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Tel. +971-04-3233167
Fax +971-04-3233725
Internet: http://www.ibs-mapei.ae
E-mail: ibs-mapei.ae
Plant in Dubai

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd.
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune
Nui Thanh District - Vietnam
Tel. (84-510) 565801-7 
Fax (84-510) 565800
Branch in Hanoi:
Tel. (84-4) 9287924-6 
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn
Branch in Danang:
Tel. (84-511) 3565001
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn
Branch in Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 8206103-4-6 
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Plant in Chu Lai (Quangham)

Asia-Oceania

Africa  

The Americas
ARGENTINA - Mapei Argentina SA
Rondeau 51, 1° floor, Wilde 
Buenos Aires
Tel. +54-11-42070009
Fax +54-11-42171088
Internet: http://www.mapei.com.ar
Plant in Buenos Aires

CANADA - Mapei Canada Inc
2900, Francis Hughes Avenue
Laval - QUE H7L3J5
Tel. +1-450-6621212
Fax +1-450-6620444
Internet: http://www.mapei.com
Plants in Vancouver, Laval, Maskinongé
and Toronto

PUERTO RICO - Mapei Caribe Inc
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Porto Rico 00646
Tel. +1-787-270-4162
Fax+1-787-270-4135
Internet: http://www.mapei.com
Plant in Dorado

U.S.A. - Mapei Corp
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Tel. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422
Fax +1-954-246-8800
Internet: http://www.mapei.com
Plants in Phoenix (AZ), Garland (TX),
South River (NJ), Fort Lauderdale (FL),
West Chicago (IL), Fredericksburg (VA), 
San Bernardino (CA)
Distribution centre in Anaheim (CA)

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinco Torre D&D PB Lc 11-12
Urb. Las Mercedes - 1071 Caracas
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-9919423
Fax +58-212-991-7623
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Plant in Caracas

SOUTH-AFRICA 
Mapei South Africa (Pty) Ltd
UNIT 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, South Africa
Tel. +27-11-5528476 
Fax +27-11-5528449
Internet: http://www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za

HEAD OFFICE PLANTS
• Strada Provinciale 159 - 
20060 Robbiano di Mediglia (Milan)
Tel. +39-02-906911 - Fax +39-02-90660575

• Via Mediana S.S. 148 km 81,3 - 04100 Latina
Tel. +39-0773-2548 - Fax +39-0773-250391

DISTRIBUTION CENTRE
SASSUOLO
Via Valle D’Aosta, 46 - 41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39-0536-803116 - Fax +39-0536-805255

Office in Rome
Viale Libano, 28 - 00144 Rome 
Tel. +39-06-5929211 - Fax +39-06-59290337

Office in Lecce
Via Adriatica, 26 (angolo viale Porta d’Europa)
73100 Lecce
Tel. +39-0832-246551 - Fax +39-0832-248472
E-mail: ufficio.lecce@mapei.it

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 
20158 Milan (Italy)
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
http://www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it
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IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARDS

ADESILEX P4 C2F EN 12004 • •
ADESILEX P9 C2TE EN 12004 • •
ADESILEX P10 C2TE EN 12004 • •
ADESILEX P10 + 
50% ISOLASTIC C2TE S1

ADESILEX P22 D1TE EN 12004

ADESILEX P25 D1TE EN 12004

ECO PRIM GRIP • •
ECO PRIM T • •
ELASTORAPID C2FTE S2 EN 12004

FIBERPLAN CT-C25-F7
A2fl EN 13813

FIX & GROUT BRICK D2T EN 12004 • •
FLEXCOLOR • • •
GRANIRAPID C2F S1 EN 12004 • •
KERABOND C1 EN 12004 • •

KERABOND + ISOLASTIC C2E S2

KERABOND T C1T EN 12004 • •
KERABOND T 
+ ISOLASTIC C2 S2

KERACOLOR FF CG2 • • •
KERACOLOR GG CG2 • •
KERACOLOR PPN CG2

KERACOLOR SF CG2 • •
KERACRETE + 

KERACRETE POWDER C2T EN 12004 • •
KERAFLEX C2TE EN 12004 • •

KERAFLEX EASY C2E EN 12004 • •
KERAFLEX MAXI S1 C2TE S1 EN 12004 • •

KERAFLOOR C1 EN 12004 • •
KERAFLOOR 
+ ISOLASTIC C2 S2

KERALASTIC R2 EN 12004

KERALASTIC T R2T EN 12004

KERAPOXY R2T RG EN 12004

KERAPOXY ADHESIVE R2T EN 12004

KERAPOXY CQ RG

KERAPOXY DESIGN R2 RG EN 12004

KERAPOXY IEG RG

*
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KERAPOXY P RG

KERAPOXY SP RG

KERAQUICK C2FT S1 EN 12004 • •
KERAQUICK 
+ LATEX PLUS C2FT S2

KERASET C1 EN 12004 • •
MAPECEM PRONTO CT-C60-F10

A1fl EN 13813

MAPEFLUID N200 EN 934-2

MAPEFLUID PZ500 EN 934-2

MAPEFONIC GROUT CG2 • • • •
MAPEFONIC 
MORTAR C2FT S1 EN 12004 • •

MAPELASTIC EN 1504-2

MAPELASTIC SMART EN 1504-2

MAPESILENT BAND •
MAPESILENT DOOR •
MAPESILENT PANEL •
MAPESILENT ROLL •
MAPESILENT TAPE •

MAXIFUGA CG2

NIVOPLAN EN 998-1

NIVORAPID CT-C40-F10
A2fl EN 13813 • •

PLANO 3 CT-C25-F7
A2fl EN 13813

PLANOBOND C2E EN 12004 • •
PRIMER G • •

TIXOBOND WHITE C1TE EN 12004 • •
TOPCEM PRONTO CT-C30-F6

A1fl EN 13813 • •
ULTRACOLOR PLUS CG2 • • • •
ULTRAFLEX S2 MONO C2TE S2 EN 12004 • •
ULTRAFLEX S2 QUICK C2FT S2 EN 12004 • •

ULTRALITE S1 C2TE S1 EN 12004 • • •
ULTRAMASTIC 2 D2T EN 12004

ULTRAMASTIC 5 D2TE EN 12004

ULTRAMASTIC III D2TE EN 12004

ULTRAPLAN CT-C30-F7
A2fl EN 13813 • •

ULTRAPLAN ECO CT-C25-F7
A2fl EN 13813 • •

ULTRAPLAN MAXI CT-C35-F7
A2fl EN 13813 • •

                 AV KERAMISKA PLATTOR OCH STENMATERIALMAPEIPRODUKTER CERTIFIERADE FÖR MONTERING              AV KERAMISKA PLATTOR OCH STENMATERIAL                  AV KERAMISKA PLATTOR OCH STENMATERIAL 

*



NOTERINGAR:





PRODUKTER FÖR KERAM
ISKA PLATTOR OCH NATURSTEN

PRODUKTER FÖR KERAMISKA
PLATTOR OCH NATURSTEN

RESCON MAPEI AB
Gelbgjutarevägen 6
171 48 SOLNA
Tel: 08-525 090 80
Fax: 08-525 090 86
info@resconmapei.se
www.resconmapei.se

KUNDSERVICE
Mail: order@resconmapei.se
Tel: 0550-808 15
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Rescon Mapei AS’ styrningssystem 
är certifierat enligt
NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, 
NS EN ISO 14001, OHSAS 18001 
samt godkänt av EMAS.
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