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ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
 
+ Showrooms och butiker  
+ Museum och gallerier 
+ Hoteller och restauranger  
+ Kurbad och spa 
+ Kontor och offentlig miljö 
+ Lägenheter och bostäder 

 
SYSTEMBESKRIVNING 
 
Systemet ger en fogfri belägning som är väl lämpad för golv 
beräknad for gångtrafik. 
 
Beläggningen läggas i tjocklekar på ca. 1-2 mm, där 
uppbyggnaden består av primer, cementbaserade basecoat 
och UV-beständig polyuretan- eller akryl-finish. 
 
Systemet ger en beständig yta som leveras i ett stort utval av 
färger och slutbehandlingar. 
 
Slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för 
användaren. 
 

EGENSKAPER 
 
Systemet lämpligt i miljöer med krav på: 
 
+ Dammfria och fogfria ytor 
+ Mycket god slitstyrka  
+ Estetiskt utseenade 
+ Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och  
   underhållsvänlighet 
+ Mycket god UV-stabilitet 
+ Möjlighet till samma utseenda också på vägg och tak 
+ Testat, dokumenterad och CE-merkd efter EN 13813 
 
 

SYSTEMUPPBYGGNAD 
 
Underlag / förbehandling 

Underlaget ska förbehandlas med slipning eller blästring, 
samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. 
 
Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och 
andra cementbaserade underlag. För andra underlag ska en 
utvärdering göras i vart enskilt fall. 
 
1 Priming 
Primer SN – standard primer el. 
Mapeprimer M – för ytfuktiga/besvärliga underlag 

Två-komponent lösningsmedelsfri epoxyprimer. Strös av och 
mättas fullt med törr sand 0,1-0,4 mm 
 
Vid behov kan underlaget förstärkas genom att installere 
Mapenet 150 i ohärdad primer. 
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2 Basecoat 
Ultratop Loft F – grov struktur, hvit eller natur bas 
Ultratop Loft W – fin struktur, hvit eller natur bas 

En-komponent cementbaserat spackel som blandas med 
vatten eller pigmentaerat Ultratop Easycolor. Appliceras 

med slätspackel i minst 2 lager. Ytan slipes och primes med 
Primer LT (1:1 med vatten) förut påföring av andra lager. 

Ytan slipes också förut slutbehandling. 
3 Slutbehandling – hög belastning 
Mapefloor Finish 58 W – matt transparent el. 
Mapefloor Finish 53 W/L – blank transparent el. 
Mapefloor Finish 54 W/S – halvblank transparent 

Två-komponent lysäkta polyuretanlackar med god slitstyrka. 
Appliceras i 2 lager med roller.   
Ytan måste alltid primes med 1 lager Ultratop Base Coat 

 

 
Beskrivningstext: 
Golvbelägg:  Ultratop Loft System Floor  
Yta: Slät 
Tjocklek: 1-2 mm (ange) 
Sockel: Fas / Hålkärlssockel H=(ange) mm. 
Kulör: grå (standard), (ange) 
Utförande enligt leverantörens anvisningar 
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080 

 
ÖVRIG INFORMATION 
+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns 
tillgängliga på www.mapei.se 
+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska 
arbetsmiljörisker 
 

 


