


1937’de Milano’da kurulan Mapei, bugün yapıştırıcılar ve yapı kimyasalları üretiminde 

dünya lideridir. 



Mapei Grup şu anda 34 ülkede 79 üretim tesisi ve 82 alt kuruluşuyla faaliyet 

göstermektedir. 80 yılı aşkın bir süredir, temel değerimiz olan rakipsizlik anlayışıyla “yapıda 

kalite” için çalışıyoruz ve işte tam olarak bu nedenle yapı sektöründe dünya lideriyiz.
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Araştırma ve Geliştirme’ye olan 
bağlılığımız..
Grup çalışanlarımızın %12’si, yıllık ciromuzun ise %5’i  

Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine aktarılmaktadır.

Felsefemiz yapının ve son kullanıcılarının ihtiyaçlarına 

cevap veren maksimum kaliteyi ve yıllara 
meydan okuyan dayanıklılığı sunan tam 
sistem çözümleri geliştirmektir. Tamamı uygulamaya 

yönelik olan bu çözümler, planlamacı, müteahhit ve 

uygulamacıların ihtiyaçlarına uygun olarak optimize 

edilmiştir.
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Profesyoneller için teknik 
destek hizmetimiz.
Müşterilerimiz, beklentilerini karşılayacak 

garantili çözümler için, tasarımdan 

uygulamaya kadar her aşamada Mapei’nin 

kalifiye Teknik Destek Departmanının 

uzman desteğinden faydalanabilirler.
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Koruyucu ve 
dekoratif duvar 
kaplamaları
Koruyuculuk, dayanıklılık ve estetik tüm 
Mapei dış cephe son kat çözümlerinin temel 
özellikleridir. Bugüne dek yüz milyon metrekare 
yüzey Mapei’nin yüksek kaliteli, problem çözen 
özellikleriyle öne çıkan ve 1000’in üzerinde 
orijinal renk seçeneği sunan dış cephe son kat 
çözümleriyle boyanmış ve kaplanmıştır.

KORUYUCULUK

Bu gruptaki ürünler, 
normal kullanım ve 

atmosferik ajanlara karşı 
yüksek seviyede koruma 

düzeyi garantileyen 
ileri teknoloji araştırma 

çalışmalarının ve 
formülasyonların 

sonucudur.

DAYANIKLILIK

Yüksek dayanıklılık 
performansı.

ESTETİK

Estetik çözümler için 
tasarımcıların bakış 
açılarını genişleten 

ideal renkler, güzellik ve 
mükemmel sonuçlar.
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S İ L İ K O N L U
Dış cephelerde ve ısı yalıtım sistemlerinde 

dekoratif ve koruyucu son kat olarak 
kullanılan, akrilik kopolimer esaslı, silikon 

katkılı dış cephe çözümleri.



İyi Su İticilik Özelliği • Düşük Kir Tutma Özelliği

Facciata Silikonlu



Facciata Silikonlu akrilik kopolimer esaslı silikon katkılı dış cephe 
boyasıdır. Özel formülasyonu sayesinde iyi su buharı geçirgenliği, iyi 
su iticilik özelliği ve yüksek alkali dayanımına sahiptir. Bu özellikleri 
nedeniyle Facciata Silikonlu tüm dış cephe sıvaları ve ısı yalıtım 
sistemleri için ideal çözümdür. Facciata Silikonlu temizlenmeye 
yüksek oranda dayanıklıdır ve U.V. ışınlarına ve deniz kenarındaki 
tuzlu nemin zararlı etkilerine karşı mükemmel bir dayanımı vardır.

Kir tutma ∆L: < 0.5 çok düşük

Islak ovalama direnci: > 10.000 döngü 

Su buharı geçirgenliği: V2 ≤ 150g/m2dSd ≥0.14 m
      > 15 g/m2dSd <1.4 m

Su emilimi: W3 < 0.1 kg/m2∙h0.5

4 m²/l tüketim oranı ile örtücülük  
(beyaz renk)  %:  : 

≥ 99.5 
sınıf: 1

Bazı uygulama örnekleri
• Rengini kaybetmiş yapıların renovasyonu için.

• Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine son kat olarak.

• Tüm sıvaların dekorasyonu.

• Eski boya üzerine yeni boya yapılması.

Görünüm: pürüzsüz mat bitiş

Su emilimi

Su buharı 
geçirgenliği

Yașlanma

Kapatıcılık

Islak ovalama 
direnci

Kir tutma

Facciata Silikonlu



İyi Su İticilik Özelliği • Düzgün Olmayan Yüzeyler için İdeal 

Facciata Silikonlu Grenli



Facciata Silikonlu Grenli, akrilik kopolimer esaslı silikon katkılı dış 
cephe kaplamasıdır. Özel formülasyonu sayesinde iyi su buharı ge-
çirgenliği ve düşük su emilimine sahiptir. Isı yalıtım sistemleri için 
geliştirilmiştir fakat aynı zamanda tüm sıva çeşitleri ve beton üzeri-
ne uygulamak için de uygundur. Sahip olduğu 0.2 mm’lik ince tane 
boyutuyla küçük çatlakları da kapatabilir. Facciata Silikonlu Grenli 
tüm alt yüzeylere mükemmel yapışır, U.V. ışınlarına maruz kaldığın-
da mükemmel bir dayanımı vardır, yüksek kapatıcılık özelliğine ve 
yüksek alkali dayanımına sahiptir ve temizlenmeye karşı dayanıklıdır.

Kir tutma ∆L: < 1.0 çok düşük

Islak ovalama direnci: > 10.000 döngü 

Su buharı geçirgenliği: V2 ≤ 150g/m2dSd ≥0.14 m
      > 15 g/m2dSd <1.4 m

Su emilimi:  W1 >0.5 kg/m2∙h0.5

Bazı uygulama örnekleri
•  Her tür sıvanın dekorasyonu.

•  Mevcut boyaların kaplanması.

•  Isı yalıtım sistemlerinin son katı olarak.

Görünüm: tekstürlü mat bitiş

Facciata Silikonlu Grenli
Su emilimi

Kir tutma Su buharı 
geçirgenliği

Kapatıcılık Yașlanma





A K R İ L İ K
Dış cephelerde ve ısı yalıtım sistemlerinde 

dekoratif ve koruyucu son kat olarak kullanılan, 
akrilik kopolimer esaslı dış cephe çözümleri.



Yüksek U.V. Dayanımı • Düşük Su Emicilik Özelliği

Facciata Akrilik



Facciata Akrilik, akrilik kopolimer esaslı mat dış cephe boyasıdır. İyi 
su iticilik özelliği ve yüksek U.V. dayanımına sahiptir. Facciata Akrilik, 
beton ve sıva gibi tüm dış cephe yüzeyleri üzerinde kullanılabilir. Eski 
ama yüzeye tutunmaya devam eden boya katmanları üzerine çok 
iyi yapışma performansına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle Facciata 
Akrilik, tüm dış cephe uygulamaları ve ısı yalıtım sistemleri için ideal 
çözümdür. Ayrıca, rengini kaybetmiş dış cephelerin renovasyonu için 
kullanımı çok uygundur.

Kir tutma ∆L: < 0.5 çok düşük

Islak ovalama direnci: > 10.000 döngü 

Su buharı geçirgenliği: V2 ≤ 150g/m2dSd ≥0.14 m
      > 15 g/m2dSd <1.4 m

Su emilimi: W3 <0.1 kg/m2∙h0.5

4 m²/l tüketim oranı ile örtücülük 
(beyaz renk) %: 

≥ 99.5 
sınıf: 1

Bazı uygulama örnekleri
• Rengini kaybetmiş yapıların renovasyonu için.

• Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine son kat olarak.

• Her türlü yeni, kürlenmiş çimento sıvaların ve sağlam ve iyi yapışmış olmaları 
kaydıyla eski çimento sıvaların boyanması. 

• Eski boyaların ve alt yüzeye iyi yapışmış eski plastik veya mineral kaplama  
malzemelerinin boyanması.

Görünüm: pürüzsüz mat bitiş 

Su emilimi

Su buharı 
geçirgenliği

Yașlanma

Kapatıcılık

Islak ovalama 
direnci

Kir tutma

Facciata Akrilik 



Yüksek U.V. Dayanımı •  Düzgün Olmayan Yüzeyler İçin İdeal

Facciata Akrilik Grenli



Facciata Akrilik Grenli, akrilik kopolimer esaslı, grenli dış cephe kap-
lamasıdır. İyi su iticilik özelliği ve yüksek U.V. ve alkali dayanımına 
sahiptir. Facciata Akrilik Grenli temel olarak ısı yalıtım sistemleri için 
kullanılır; ancak aynı zamanda sıva ve beton gibi tüm alt yüzeylerde 
kullanımı da uygundur. Sahip olduğu 0.2 mm’lik ince tane boyutuy-
la küçük çatlakları da kapatabilir. Facciata Akrilik Grenli dış cephe-
de uzun süreli dekoratif koruma sağlar. 

Kir tutma  ∆L: < 1.0 çok düşük

Islak ovalama direnci: > 10.000 döngü 

Su buharı geçirgenliği: V2 ≤ 150g/m2dSd ≥0.14 m
      > 15 g/m2dSd <1.4 m

Su emilimi: W2 ≤ 0.5 kg/m2∙h0.5

       > 0.1 kg/m2∙h0.5

Bazı uygulama örnekleri
• Her tür sıvanın dekorasyonu. 

• Mapei ürün grubundan tesviye elemanları ile tesviye yapılmış duvarların, 
boyanması ve  korunması. 

• Eski, iyi yapışmış boyaların dekorasyonu. 

• Beton duvarların dekorasyonu. 

• Isı yalıtım sistemlerinin son katı olarak.

Görünüm: tekstürlü mat bitiş 

Facciata Akrilik Grenli
Su emilimi

Kir tutma Su buharı 
geçirgenliği

Kapatıcılık Yașlanma





E X T R E M E
Dış cephelerde ve ısı yalıtım sistemlerinde 

dekoratif ve koruyucu son kat olarak kullanılan, 
saf akrilik esaslı dış cephe çözümleri



Çok Yüksek U.V. Dayanımı • Yüksek Örtücülük Özelliği

Facciata Extreme



Facciata Extreme saf akrilik esaslı yarı mat dış cephe boyasıdır. Facciata Ext-
reme, yüksek su buharı geçirgenliğine ve düşük su emiciliğine sahip olup, 
esnek ve su iticidir. Yüksek alkali dayanımı sayesinde zorlu iklim koşulları-
na dayanıklıdır. Sürtünme ve yıkanmaya, güneş ışınlarına, deniz kıyılarında-
ki tuzlu nemin zararlı etkilerine dirençlidir. Teflon özelliği sayesinde kendi 
kendini temizleyebilme özelliğine sahiptir. Facciata Extreme, binaların dış 
cephelerindeki sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde ve ayrıca 
yenileme için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı 
boyaların üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması ne-
deniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir. 

Kir tutma ∆L: < 0.5 very çok düşük

Islak ovalama direnci: > 15.000 döngü 

Su buharı geçirgenliği: 
V2 ≤ 150g/m2dSd ≥0.14 m
      > 15 g/m2dSd <1.4 m

Su emilimi: W3 <0.1 kg/m2∙h0.5

5 m²/l tüketim oranı ile örtücülük 
(beyaz renk) %: 

≥ 99.5 
sınıf: 1

Bazı uygulama örnekleri 
• Rengini kaybetmiş yapıların renovasyonu için.

• Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine son kat olarak. 

•  Her türlü yeni, kürlenmiş çimento sıvaların, sağlam ve iyi yapışmış olmaları kaydıyla  
eski çimento sıvaların boyanması. 

•  Eski boyaların ve alt yüzeye iyi yapışmış eski plastik veya mineral kaplama 
malzemelerinin boyanması.

Görünüm: pürüzsüz yarı mat bitiş

Su emilimi

Su buharı 
geçirgenliği

Yașlanma

Kapatıcılık

Islak ovalama 
direnci

Kir tutma

Facciata Extreme



İyi U.V. Dayanımı • İyi Örtücülük Özelliği

Facciata Extreme 



Facciata Extreme Matt, saf akrilik esaslı, silikon katkılı zorlu iklim koşulla-
rına dayanıklı, mat dış cephe boyasıdır. Facciata Extreme Matt, yüksek su 
buharı geçirgenliğine ve düşük su emiciliğine sahip olup, esnek ve su iti-
cidir. Yüksek alkali dayanımı sayesinde zorlu iklim koşullarına dayanıklıdır. 
Sürtünme ve yıkanmaya, güneş ışınlarına, deniz kıyılarındaki tuzlu nemin 
zararlı etkilerine dirençlidir. Facciata Extreme Matt, binaların dış cephele-
rindeki sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde ve ayrıca yenileme 
için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boyala-
rın üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniy-
le, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

Kir tutma  ∆L: < 0.5 çok düşük

Islak ovalama direnci: > 15.000 döngü 

Su buharı geçirgenliği: 
V2 ≤ 150g/m2d Sd ≥0.14 m
      > 15 g/m2dSd <1.4 m

Su emilimi: W3 <0.1 kg/m2∙h0.5

5 m²/l tüketim oranı ile örtücülük 
(beyaz renk) %: 

≥ 99.5 
sınıf: 1

Bazı uygulama örnekleri
•  Rengini kaybetmiş yapıların renovasyonu için. 

•  Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine son kat olarak. 

•  Her türlü yeni, kürlenmiş sıvaların ve sağlam ve iyi yapışmış olmaları kaydıyla, 
eski sıvaların boyanması. 

•  Eski boyaların ve alt yüzeye iyi yapışmış eski plastik veya mineral kaplama 
malzemelerinin boyanması.

Görünüm: pürüzsüz mat bitiş 

Su emilimi

Su buharı 
geçirgenliği

Yașlanma

Kapatıcılık

Islak ovalama 
direnci

Kir tutma

Facciata Extreme MatFacciata Extreme Mat



Yapışmayı Arttırır • Emiciliği Dengeler

Facciata Astar



Facciata Astar, Mapei Araştırma Laboratuvarları’nın geliştirdiği bir 
formül olup, mikro granül kuvartz ve seçilmiş hammaddeler içeren, 
renklendirilebilen, su dispersiyonlu, akrilik bir astardır. Facciata Astar 
yüzey emiciliğini dengelemek ve Facciata serisinden düz ve grenli 
boyaların yüzeye mükemmel yapışmasını sağlamak için kullanılır. 
Facciata Astar boya ve yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar ve boya 
sarfiyatını azaltır. Ayrıca, taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların 
boyayı bozup kabartmasını önler.

Bazı uygulama örnekleri
• Facciata Astar, Facciata boya ürünlerini uygulamadan önce çimento esaslı yüzeylerde 

yüzeyi hazırlamak, alt tabakanın emilimini düzenlemek ve yapışmayı arttırmak için 
kullanılır.

• Beyaz veya son kat boyaya benzer bir renkte uygulandığında, özellikle parlak ve canlı 
renklerde nihai boyanın örtücülüğünün artmasına yardımcı olur. 

Kıvam: yoğun sıvı

Renk: 
beyaz, ColorMap® otomatik renklendirme 
sistemi ile elde edilebilen, geniş renk yel-
pazesinde mevcut renkler

Yoğunluk (g/cm3): yaklaşık 1.35

Katı madde miktarı (ağırlıkça) (%): yaklaşık 49





E L A S T O C O L O R

Deformasyona maruz kalan beton ve diğer tüm 
yüzeylerde dekoratif ve koruyucu bitişler için, çatlak 

köprüleme özelliğine ve uzun ömürlü esnekliğe 
sahip elastomerik ürünler.



Uzun Ömürlü Esneklik • Yüksek Kimyasal Dayanım

Elastocolor Pittura



Elastocolor Pittura, su dispersiyonlu, doğal ışığın hareketiyle yüzey-
de bir film tabakası oluşturan, tek bileşenli, akrilik reçine esaslı bir 
boyadır. Elastocolor Pittura tamamen kuruduğunda, suya ve agresif 
atmosferik ajanlara (CO2 - SO2) karşı geçirimsiz; ancak su buharını 
geçiren esnek bir son kat oluşturur. Elastocolor Pittura, eskimeye, 
dondurucu hava koşullarına ve buz çözücü tuzlara karşı mükemmel 
dayanıma sahiptir ve oluşan foto-kimyasal film tabakası sayesinde 
kirin yüzeye yapışmasını büyük ölçüde engeller.

Bazı uygulama örnekleri
•  Karbonasyon karşısında yük altındayken küçük deformasyonlara maruz kalan 

betonarme yapıların korunması. 

•  Önceden boyanmış sıvalar da dahil olmak üzere, mikro çatlakların olduğu sıvaların 
sürekli ve esnek bir tabakayla korunması ve dekorasyonu.

•  Çatlamaya maruz kalan ince, prefabrik yapıların korunması. 

Görünüm: esnek, pürüzsüz bitiş

TS EN 1504-2 (C)

AVRUPA STANDARTLARINA
UYGUNDUR

BETON İÇİN YÜZEY
KORUMA SİSTEMLERİ

PI-MC-IR
PRENSİPLER

EN 1504-2

Çatlak dayanımı (statik): çatlak köprüleme kapasitesi (μm): 1333

sonuç/sınıf: A4 (> 1.25 mm)

Çatlak dayanımı (dinamik): sonuç/sınıf: B2

Kapiler su emme ve su 
geçirgenliği: 

w [kg/(m2h0,5)]: 0.01

sonuç/sınıf: w < 0.1

Su buharı geçirgenliği: μ: 2193

SD (m): 0.5

SD (m)’ye göre kuru kalınlık: 0.00025

sonuç/sınıf: I (SD < 5 m)



Esneklik ve Su İticilik Özelliği • Küf ve Yosuna Karşı Dayanıklı 

Elastocolor Tonachino Plus



Elastocolor Tonachino Plus, düşük sıcaklıklarda bile sahip olduğu yüksek 
esneklik sayesinde, alt yüzeylerdeki küçük deformasyonları takip etme ve 
emme özelliğine sahip, elyaf takviyeli, elastomerik bir kaplamadır. Ayrıca, 
bu üründe bulunan elyaflar, “non-woven” kumaşa benzer iç içe geçmiş 
güçlendirici bir matris oluşturarak, son katta oluşan kılcal çatlakları saklama 
ve kaplamada oluşabilecek deformasyonları engelleme kapasitesine 
sahiptir. Elastocolor Tonachino Plus, aynı zamanda içerdiği silikon reçine 
sayesinde alt yüzeye yüksek su iticilik ve iyi su buharı geçirgenliği özellikleri 
sağlar. 

Bazı uygulama örnekleri
• Çimento veya kireç esaslı tüm sıvaların dekorasyonu.

• Üzerinde eski boya olanlar da dahil olmak üzere, kılcal çatlakların olduğu dış cephelerin 
dekorasyonu (uygulamadan önce uygunluğu kontrol edin).

• Üzerinde eski boya olanlar da dahil olmak üzere, yosun ve küften zarar görmüş dış 
cephelerin dekorasyonu (uygulamadan önce uygunluğu kontrol edin).

• Kuzeye bakan dış cephelerin dekorasyonu.

• Isı yalıtımı sistemleri uygulanmış dış cephelerin kaplanması. 

• Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemler (ETICS) üzerine uygulanmış, eski, pürüzlü 
kaplamaların üst katmanlarının, üzerinde kılcal çatlaklar olanlar da dahil olmak üzere 
onarımı.

Görünüm: 1.2 mm dokulu esnek bitiş

Çatlak dayanımı (statik):
çatlak köprüleme kapasitesi (μm): 855

sonuç/sınıf: A3 (> 0.5 mm)

Çatlak dayanımı (dinamik): sonuç/sınıf: B2

Kapiler su emme ve su 
geçirgenliği: 

w [kg/(m2h0,5)]: 0.01

sonuç/sınıf: w < 0.1

Su buharı geçirgenliği:

μ: 0.35

SD (m)’ye göre tüketim: 2.3

sonuç/sınıf: I (SD < 5 m)

EN 1504-2

EN 15824

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

V2  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824
Drop

E�ect



Pürüzsüz Bitiş • Yapışmayı Arttırır

Malech

1 Fasade

2 Malech

3 Elastocolor Tonachino Plus

1

2

3



Malech, genel olarak, Elastocolor, Quarzolite ve Colorite serilerinden 
seçilmiş renkli son kat uygulamalarından önce duvar yüzeylerinde 
(örn. beton veya çimento harcıyla yapılan onarımlar) alt yüzey 
emiciliğini dengelemek ve yapışmayı arttırmak için astar olarak 
kullanılır. Malech, uygulandıktan sonra yüzeye geleneksel su bazlı 
astarlardan daha iyi nüfuz eden, su dispersiyonlu, mikronize akrilik 
reçine esaslı bir astardır. Malech, kokusuzdur ve solvent içermez. 
Bu nedenle kapalı veya yeterince hava almayan ortamlarda bile 
rahatlıkla uygulanabilir.  

Bazı uygulama örnekleri
•  Elastocolor, Quarzolite ve Colorite serilerinden seçilmiş renkli son kat uygulamalarından 

önce, zarar görmemiş ve iyi kürlenmiş yeni veya eski sıvalar için astar olarak.  

• Elastocolor, Quarzolite ve Colorite serilerinden seçilmiş renkli son kat uygulamalarından 
önce, kısmen kireç içeriyor olsa bile eski boyanın üzerine astar olarak.

• Elastocolor, Quarzolite ve Colorite serilerinden seçilmiş renkli son kat uygulamalarından 
önce, kokusuz olduğu için, kapalı veya yeterince havalandırılmayan ortamlardaki yüzey-
ler için astar olarak. 

Kıvam:  akıcı sıvı 

Renk: şeffaf

Yoğunluk (EN ISO 2811-1) (g/cm3): yaklaşık 1.01

Katı madde miktarı (ağırlıkça) (%): yaklaşık 15



MAPEI Dış Cephe 
Boya ve Kaplamaları 
dünyanın en prestijli 
projelerinde tercih 
ediliyor.

Dünya genelinde, yapı sektörünün dinamiklerine 
cevap vermek için faaliyet gösteren 28 AR-GE 
merkezimizin desteğiyle geliştirilen son teknoloji 
sistem çözümlerimiz, kişisel konutlardan 
dünyanın en prestijli yapılarına kadar binlerce 
şantiyede tercih ediliyor.

KAMU BİNALARI VE KENTSEL TASARIM
Beton tamiri ve dış cephe su yalıtımı
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Solomon R. Guggenheim Müzesi / NEW YORK
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KAMU BİNALARI VE KENTSEL TASARIM 
Dış cephe duvarları için koruyucu ve 

dekoratif kaplamalar 
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Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi / SİNGAPUR
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ALTYAPI
Beton tamiri ve reçine esaslı 

zemin kaplama ürünleri
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Naples Afragola Tren İstasyonu / İTALYA
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CEIIA / PORTEKİZ



KAMU BİNALARI VE KENTSEL TASARIM 
Zemin ve duvar kaplama uygulamaları  



Macao Bilim Merkezi / HONG KONG
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KAMU BİNALARI VE KENTSEL TASARIM 
Silikon esaslı sistemle yosun ve küf önleyici 
onarım







www.mapei.com.tr

C.
I. 

M
K

TU
W

68
0

18
4T

R


