
Ultratop® Sistem    Çimento esaslı
zemin kaplama sistemleri



Şu iç mekanlardaki zeminler için özellikle önerilir:

• Endüstriyel tesislerde, imalat ve depolama alanlarında.

• Alışveriş merkezlerinde yaya trafiğine maruz kalan alanlarda    

 ve ürünlerin hareket ettirildiği depolama alanlarında.

• Süpermarketlerde, yaya trafiğine maruz kalan alanlarda.

Şunlar için de uygundur:

• Mağazalarda, satış ve depolama alanlarında. 

• Restaurantlarda, tüm alanlarda.

• Konutlarda, bütün odalarda.

Performansı ve avantajları:

• Elle veya mekanik olarak, 5 - 40 mm kalınlığında    

 uygulanabilir.

• Beton zeminlere benzer, mükemmel düz yüzeyler sağlar;   

 renklerde dalgalanmalar oluşabilir.

• Çabuk kurur, dolayısıyla sonraki bitirme işlemleri çok kısa   

 bir süre sonra uygulanabilir.

• Rötresi kontrol altına alınmıştır.

• Ayrıca bir kaplama gerektirmeden aşınmalara dayanıklıdır.

• Bitirme işlemlerinden sonra zemin, temizlik ve bakım   

 işlerinin daha kolay yapılabilmesi için Mapelux Lucida   

 veya Mapelux Opaca kullanılarak cilalanabilir.

Doğal efekt Ultratop® Sistem

Hem endüstriyel ortamlardaki hem de yaşam alanlarındaki zeminler için uygun

İŞLEM SIRASI
- Astar uygulanması
- Ultratop dökümü
- Bitirme katı
- Cilalama

GEREKLİ ÜRÜNLER  

• Astar Primer SN +
 Quartz 1.2 ile kumlama
 veya

 Primer G
 veya

 Mapeprim SP

• Zemin Ultratop

• Bitirme katı Mapefloor Finish
 serisi ürünlerden bitirme katı
 (en uygun ürünü seçmek için,
 Mapei Teknik Servise danışın) 

• Cilalama Mapelux Opaca
 veya

 Mapelux Lucida

Mapei ürünleri, tasarımcılara ve yapımcılara LEED sertifikalı yenilikçi tasarımlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olur.



Şu mekanların zeminleri için özellikle önerilir:

• Showroomlarda, tüm alanlarda.

• Mağazalarda, satış alanlarında.

• Restaurantlarda, tüm alanlarda.

• Konutlarda, tüm odalarda.

Şunlar için de uygundur:

• Alışveriş merkezlerinde, yaya trafiğine maruz kalan  

 alanlarda.

Performansı ve avantajları:

• Elle veya mekanik olarak 10 - 40 mm kalınlığında   

 uygulanabilir.

• Rötresi kontrol altına alınmıştır.

• Ultratop uygulanmasından yaklaşık 2 gün sonra silim  

 yapılabilir.

• Silim işlemi Ultratop’un içindeki agregaları ortaya çıkarır.

• Mükemmel düz, pürüzsüz ve yansıtıcı yüzeyler sağlar.

• Ultratop’un farklı renkleri; tasarımcının yaratıcılığını  

 tamamen ifade edebilmesine olanak sağlayacak şekilde   

 kombine olarak uygulanabilir.

• Zeminlerin işlevsel özelliklerini değiştirmeden   

 yapılabilecek sonsuz sayıda dekoratif zemin kaplaması  

 tasarımı mümkündür.

• Bitirme işleminden sonra zemin, temizlik ve bakım işlerinin  

 daha kolay yapılabilmesi için Mapelux Lucida veya  

 Mapelux Opaca kullanılarak cilalanabilir.

Parlak efekt Ultratop® Sistem

Parlak zeminler için

İŞLEM SIRASI
- Astar uygulanması
- Ultratop dökümü
- Kaba kuru silim yapılması
- Ultratop Stucco
   uygulanması

GEREKLİ ÜRÜNLER 

• Astar Primer SN +
 Quartz 1.2 ile kumlama
 veya

 Primer G
 veya

 Mapeprim SP

• Zemin Ultratop
 Ultratop Stucco

• Bitirme katı Mapecrete Stain
 Protection 

• Cilalama Mapelux Opaca
 veya

 Mapelux Lucida

- Kuru silim yapılması
- Bitirme katı
- Cilalama



Şu mekanlar için özellikle önerilir:

• Konutlarda, bütün odalarda.

• Ofislerde, bütün alanlarda.

• Mağazalarda, bütün alanlarda.

• Showroomlarda, bütün alanlarda.

• Restaurantlarda, bütün alanlarda.

• Müzelerde ve tiyatrolarda, genel kullanıma açık alanlarda.

• Alışveriş merkezlerinde, yaya trafiğine maruz alanlarda.

Performansı ve avantajları:

• Elle 15 - 40 mm kalınlığında uygulanır.

• Ultratop ve doğal agregalar karışımı uygulanmasından  

 yaklaşık 2 gün sonra silim yapılabilir.

• Silim işlemi, görünümü “terrazzo alla veneziana” zeminlere

   benzer, mükemmel düz, pürüzsüz ve yansıtıcı bir yüzey  

 sağlar.

• Mapecrete Stain Protection kullanılarak yapılan bitirme   

 işleminden sonra zemin, temizlik ve bakım işlerinin   

 daha kolay yapılabilmesi için Mapelux Lucida veya

 Mapelux Opaca kullanılarak cilalanabilir.

Terrazzo efekt Ultratop® Sistem

“Terrazzo alla veneziana” tipi parlak zeminler için

İŞLEM SIRASI
- Astar uygulanması
- Doğal agregalarla karıştırılmış      
   Ultratop dökümü
- Kaba kuru silim yapılması

GEREKLİ ÜRÜNLER 

• Astar Primer SN +
 Quartz 1.2 ile kumlama

• Zemin Ultratop
 Ultratop Stucco

• Bitirme katı Mapecrete Stain
 Protection 

• Cilalama Mapelux Opaca
 veya

 Mapelux Lucida

Mapei ürünleri, tasarımcılara ve yapımcılara LEED sertifikalı yenilikçi tasarımlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olur.

- Ultratop Stucco
  uygulanması
- Kuru silim yapılması
- Bitirme katı
- Cilalama



Ultratop Sistem, hem endüstriyel ortamlarda hem de yaşam alanlarında kullanılacak, kendilğinden yayılan, çimento esaslı 
zeminler oluşturmak için bir dizi özel üründen imal edilmiştir.

Sistem, zemini korumak ve yüzeyde çok çeşitli estetik efektler elde etmek için, özel astarlardan, Ultratop‘tan ve özel 
formüle edilmiş bitirme ürünlerinden oluşur.

Ultratop, bütün sistemin ana öğesidir ve kendiliğinden yayılan, çok hızlı priz alan bir harçtır. Elle veya makine ile 
uygulanması kolaydır ve 6 değişik rengi mevcuttur.

Ultratop, işlevselliğin öncelikli olduğu endüstriyel zeminler oluşturmak için tek başına kullanıldığında, saydam veya renkli 
bitirme ürünleri ile veya iyi koruma sağlamasının yanında aşınma dayanımını da iyileştiren Mapefloor serisinden ürünlerle 
bitirilmelidir.

Ultratop bunlardan farklı olarak, ev, showroom, mağaza, vb. gibi ortamlarda dekoratif zemin kaplaması olarak
kullanılacaksa, doğal taşlara benzer bir etki bırakmak için kuru silim yapılarak uygulanabilir veya parlatıldıktan sonra 
“terrazzo alla veneziana” zeminlere benzer bir efekt bırakması için doğal agregalar ile karıştırılabilir. 

Not: Renkler gösterim amaçlıdır ve baskı koşullarından dolayı farklılık gösterebilir.

Ultratop® renk kartelası

Ultratop Sistem’in kullanıma hazır 6 rengi mevcuttur.

Çimento esaslı bağlayıcıların doğası gereği, renklerde bir miktar farklılık görülebilir.

Kullanmadan önce bir ön test yapılmasını öneriyoruz.

Bej Pas Kırmızısı Antrasit

StandartBeyaz Açık Gri
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