
OVERFLATE- 
BEHANDLING 
Fasademalinger og produkter  
for isolasjonssystemer
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MAPEIS FARGESYSTEM. UNIKE TEKNOLOGIER FOR 

FREMRAGENDE RESULTATER
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Mapei og overflatebehandling:  
en lang forskningshistorie

Historien om Mapei begynner nettopp med farger: I 
1937 grunnla Rodolfo Squinzi M.A.P.E.I. og innledet 
produksjonen av Silexcolor silikatbasert maling. Dette var 
grunnsteinen i det som etter hvert skulle bli et imponerende 
byggverk. Siden den gang har det kommet en uavbrutt 
rekke vellykkede produkter basert på løsninger på virkelige 
problemer.

Det som gjør Mapei så unikt, er kompatibiliteten mellom 
byggeprodukter og fargede belegg, selve grunnlaget 
for helintegrerte rehabiliteringssystemer. Vi sørger for 
synergiske samspill som løser alle problemer som venter 
deg på arbeidsstedet, og møter dem med spesifikke 
løsninger.

Mapeis primere, malinger og overflatebehandlingsprodukter 
er teknologisk avanserte og resultatet av mengdeprøvinger 
i laboratorier. Produktene beskytter mot belastninger fra 
normal bruk og aggressive atmosfæriske forurensninger, og 
kan løse enhver type problem i forbindelse med fasader. Et 
komplett sortiment av belegg og farger med sertifiserte 
egenskaper, perfekt for rehabilitering av historiske 
bygninger eller forsterkning av moderne arkitektur.
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Mapeis fargeanlegg
I 2008 åpnet Mapei et produksjonsanlegg på 2000 m2 med en årlig 
produksjonskapasitet på 20 000 tonn maling og teksturerte belegg.
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Hva er et 
malingsprodukt?

Maling er et stoff hovedsakelig i væskeform som når det 
påføres en overflate, danner en kontinuerlig, fast  film 
med dekorative og beskyttende egenskaper.

Typer og klassifiseringer
Det finnes tusenvis av typer malingsprodukter på 
markedet, og de klassifiseres i henhold til en rekke 
parametere basert på komponentene de inneholder, 
teknologien som er brukt, samt bruksområdet deres.
Disse bruksområdene er mange: Visse malingsprodukter 
er utviklet for industriell bruk, mens andre er til bruk 
i byggesektoren. Og det er byggesektoren Mapei-
produktene hovedsakelig er beregnet for: ikke bare for 
oppføring av nye nærings- og boligbygg, men i økende 
grad også for beskyttelse av infrastrukturelementer 
som broer, demninger og viadukter. Konstruksjoner som 
krever produkter med spesifikke funksjoner og farger.

• boligbygg
• offentlige rom og byutforming
• produksjonsanlegg
• idrettsanlegg
• infrastruktur
• spesialprosjekter
• butikker og barer
• turisme og velvære

BYGGEARBEID

INDUSTRI

MALINGER OG 
BELEGG

Punta Sottile fyr
Favignana – Sicilia
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Komponenter
Komponentene som brukes for å utforme malinger til byggesektoren, kan 
deles i fem store grupper. 

• Tilsetningsstoffer: Tilsettes vanligvis i små mengder og er svært viktige 
fordi de tilfører sluttproduktet bestemte egenskaper.

• Pigmenter: Disse gir malingen dens faktiske rene farge og bestemmer 
dekkevnen.

• Bindemiddel: Består hovedsakelig av dispergerte harpikser. Sikrer god 
heft til underlaget og tilstrekkelig holdbarhet gjennom årene.

• Fyllstoffer: Bestemmer malingens fysiske og mekaniske egenskaper, 
tykkelse og overflatefinish.

• Fortynning: Gir malingen dens viskositet og danner blandebasen. Kan 
enten være vannbasert eller løsemiddelbasert.

Fordelene ved et kvalitetsprodukt

TILSETNINGS- 
STOFFER

PIGMENTER

BINDEMIDDEL

FYLLSTOFFER

FORTYNNING

Forsterker spesifikke 
ytelsesegenskaper

Danner blandebasen og 
regulerer viskositeten

Drøying

Beskyttelse

M
en

g
d

e

Dekkevne og farge

Malingens sammensetning

BEDRE HOLDBARHET LAVT SMUSSOPPTAK RASK PÅFØRING TAKKET  
VÆRE HØY DEKKEVNE

JEVN SLUTTFINISH
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Fargenes posisjon på et 
fargediagram

Farger ifølge 
Mapei

Farger vil alltid utgjøre en essensiell del av uttrykket til en 
fasade slik at konstruksjonen kan vise seg fra sin beste 
side. Likevel må vi ikke glemme våre produkters andre 
egenskaper som er med på å beskytte konstruksjoner 
med økt holdbarhet og motstandskraft mot vær og vind. 
På samme måte som vår vitenskapelige tilnærming 
til de andre egenskapene til våre produkter har vi 
tilnærmet oss aktuelle farger. Dette har resultert i at 
alle våre overflatebehandlingsprodukter er tilgjengelige 
i et bredt utvalg av farger igjennom vårt fargesystem 
ColorMap®.  Fargesystemet kan ta hensyn til variasjoner 
som følge av aldring og slitasje for å oppnå riktig farge 
som matcher eksisterende konstruksjon, produsere 
fargenyanser hentet fra andre fargekart og prøver, 
gjenskape aktuelle fargetoner for å overholde offentlige 
reguleringsbestemmelser.  

Master Collection 
Master Collection er en av Mapeis fargevifter. Den 
inneholder 1002 farger som er nøye studert ved hjelp 
av programvare for fargeanalyse. Fargene er bygget 
opp etter studier av over 10 000 fargetoner som er 
blitt målt og kontrollert med tanke på blant annet, 
refleksjonsindeks, dekningsgrad og lysbestandighet. 

Fordeler ved  
ColorMap®

Alltid mulig å skjelne 
forskjellen mellom farger

Identifisering av 
fargefaser
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Basert på dette arbeidet ble de 1002 fargene i Mapeis 
Master Collection valgt ut og gjort tilgjengelig igjennom 
vårt fargesystem ColorMap®. 

• farger til utendørs overflater med høy fargestabilitet, 
garantert ved hjelp av akselerert aldringsprøving med 
et værometer

• farger med høy bestandighet i basiske miljøer, med 
et utvalg nyanser for både silikat- og siloksanbaserte 
systemer

• farger med en refleksjonsfaktorindeks velegnet for 
Mapetherm-systemer

ColorMap®:  
automatisk fargesystem 
Med ColorMap®, fargesystemet fra Mapei som gjør 
fargetjenesten vår så omfattende, effektiv, nøyaktig 
og rask, er det enkelt å oppnå den fargen du er ute 
etter. Mengden av oppnåelige nyanser er praktisk 
talt uendelig, for i tillegg til de forhåndsdefinerte 
nyansene gir systemet også mulighet til å avlese enhver 
prøvefarge med et spektrofotometer og overføre den til 
et av overflatebehandlingsproduktene fra Mapei med 
høy presisjon.

Konfigurasjon

• 16-porters, modulær elektronisk doseringsenhet  for 
automatisk og presis dosering av fargepasta

• gyromikser
• spektrofotometer
• instrumentell programvare for fargeutforming, 

kundedatabase for kundetilpassede farger og 
fargeformelarkiv

• feilfri utforming av alle 
fargevalg

• nøyaktig reproduserbarhet 
for enhver fargenyanse; 
ivaretar også hensynet til 
fargevariasjoner på grunn av 
aldring

• uendelig utvalg av nyanser, 
ingen begrensning med 
tanke på fargetilpasning

• øyeblikkelig levering av 
produktprøver i en hvilken 
som helst farge

• rask ordreeffektuering uten 
behov for store produktlagre
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Forskning og 
utvikling

Laboratoriene våre 
Mapei har alltid investert tungt i forskning og utvikling. 
Mapeis laboratorier er kjernen i selskapet og står 
for utvikling og utforming av ferdige produkter og 
materialer til kunden. De er utstyrt med de nyeste og 
mest moderne diagnoseinstrumentene og støttes av 
det sentrale analyselaboratoriet for å kunne analysere 
konstruksjonsmangler, identifisere årsaken til forringelse 
og verifisere effektiviteten av foreslåtte løsninger.

           Samsvar med 
 standarder
 
Alle reparasjons- og overflatebehandlingssystemer 
leveres med fullstendig, omfattende og nøyaktig 
dokumentasjon vedrørende ytelsesegenskaper, takket 
være bruken av avansert evalueringsutstyr og et bredt 
utvalg av test- og måleinstrumenter.
På denne måten er vi sikre på at de overholder 
kravene i gjeldende standarder i alle land.
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31 forskningssentre i 20 land
Hovedmålet med Mapeis forskningsarbeid er å forsyne 
brukerne med nyskapende, sikre løsninger for å forbedre 
alle aspekter ved arbeidet på byggeplass, også de mest 
kompliserte og vanskelige. Mapeis forskere arbeider i et 
globalt nettverk av 31 FoU-sentre, inkludert selskapets 
sentrale forskningssenter i Milano, som koordinerer 
aktivitetene ved de andre 30 laboratoriene rundt om i 
verden.
De ulike sentrene er utstyrt med avansert utstyr og 
instrumenter og samarbeider tett og løpende med 
hverandre og med universiteter og vitenskapelige og 
industrielle forskningsinstitutter. FoU-laboratoriene 
yter også støtte til den tekniske serviceavdelingen for 
å bidra til å finne løsninger på alle problemer og de 
mest komplekse krav som kundene måtte ha. Til hjelp i 
dette arbeidet har de kvalitetskontroll-laboratoriene ved 
samtlige av konsernets 83 produksjonsanlegg.

Mapeis forsknings- og utviklingssentre 
rundt om i verden

6 Italia
1 Canada
5 USA
2 Østerrike
2 Tyskland
1 Argentina
1 Australia

1 Kina
1 Sør-Korea
1 De forente 
 arabiske 
 emirater 
1 Frankrike
1 India

1 Malaysia
1 Mexico 
1 Norge
1 Polen
1 Singapore
1 Sveits
1 Spania
1 Colombia
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Analyse og 
diagnostikk

Testing på byggeplass og i 
laboratorier gir sikre resultater 
Mapei samarbeider med kundene for å hjelpe dem med 
å finne frem til det best egnede restaureringssystemet. 
Grundige laboratorieanalyser støttes av konkrete 
erfaringer ute på arbeidsplassene. Diagnosearbeidet 
tar utgangspunkt i prøver fra det aktuelle stedet. 
Disse gjennomgår streng analyse med miljø- skanne-
elektronmikroskop (ESEM), termogravimetri, 
differensiell skanne-kalorimetri og infrarød 
spektroskopi for å få en bestemt diagnose av strukturen.
En komplett rapport om prøvens tilstand og årsaken 
til problemet blir utarbeidet og følges opp med en 
Mapei-løsning for å løse problemet og opprettholde 
resultatene. Det er disse testene av materiale fra 
stedet som har gjort det mulig for oss å katalogisere de 
løsningene som i årenes løp har gitt de mest pålitelige 
resultatene. En dobbel vurdering, i laboratoriet og fra 
praktisk anvendelse, som gjør at vi kan garantere stabilt 
og holdbart restaureringsarbeid gjennom årene.

 Vi kan  
 underlag
 
Mapei har alltid vært spesielt opptatt av underlag, og har 
analysert problemene de utsettes for. Derfor kan vi alltid 
tilby den best egnede overflatebehandlingsprosessen 
for enhver situasjon. 
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PrøvePrøvetaking

DIAGNOSTIKK
Ved å forstå og analysere et underlag blir det mulig å 
identifisere årsaken til forringelse.

Et kvalifisert teknisk 
team er tilgjengelig 
for å analysere prøver 
og gi assistanse og 
brukerstøtte.

TEKNISK SLUTTRAPPORT

PRØVETAKING

RØNTGENDIFFRAKSJON 

Mineralogisk 
sammensetning

TERMOGRAVIMETRISK ANALYSE OG 
DIFFERENSIELL SKANNE-KALORIMETRI

Analyse av innhold av karbonat, gips, fri 
kalk, sulfat og fuktighet

INFRARØD 
SPEKTROSKOPI

Analyse av 
organiske 

bestanddeler

OPTISK MIKROSKOP OG 
ELEKTRONMIKROSKOP

Petrografisk analyse og 
fargeanalyse

ANALYSELABORATORIUM
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Problem:
forurensning fra sopp og alger

Problem:
fukt fra grunn

Fábrica das Palavras (kommunalt bibliotek)
Vila Franca de Xira – Portugal 

Problem:
betongforringelse
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Analyse og 
diagnostikk

Begrepet «system» 
Mapei kjenner underlagene sine særdeles godt. Takket 
være omfattende erfaring og kvalitetsproduktene fra 
byggevaresortimentet, kan vi foreslå produkter for 
overflatebehandling som en integrert del av systemet, 
der de ulike produktene fungerer sammen i perfekt 
synergi, lag for lag.

Problem:
kjemisk-fysisk erosjon og mekanisk slitasje

OVERFLATEBEHANDLINGS- 
SYKLUS

INTEGRERT 
SYSTEM

RESTAURERINGSMØRTLER 
 OG -PUSS

HOLDBARHET

BESKYTTELSE

ESTETIKK
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Mapei-systemer

ELASTOMERBASERT 
Permanent elastiske overflatebehandlinger. 
Beskytter mot oppsprekking og 
karbonatisering.

AKRYL- OG 
SILIKONBASERT 
Svært allsidig, vannavstøtende hybrid-
overflatebehandling som puster.

SILIKATBASERT 
Mineral-overflatebehandling for maksimal 
vanndamppermeabilitet.

SILIKONBASERT 
Silikonbaserte overflatebehandlinger 
som kombinerer vannavstøtingsevne og 
pusteevne.
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ANTIKARBONATISERING 
Antikarbonatiserende overflatebehandlinger 
med høy lysekthet for beskyttelse og 
dekorasjon av overflater.

HYDROFOBE 
IMPREGNERINGSMIDLER 
Silan-siloksanbasert hydrofob 
overflatebehandling med høy 
vannavstøtingsevne for fargeløs 
beskyttelse.

MAPETHERM 
Utvendige termiske 
isoleringssystemer
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Mapei- teknologier og 
-farger

Mapei-produktene overholder de strengeste internasjonale standarder for å være 
konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Takket være løpende forbedringer med 
tanke på ytelse og utforming overholder samtlige sortimenter hver eneste standard. Mapei 
benytter sertifiserte styringssystemer for alle kvalitets-, miljø-, helse- og sikkerhetsaspekter, 
i tråd med de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Dessuten står  
bærekraftsaspektet  sentralt på dagsordenen vår. Vi støtter internasjonale programmer og 
organisasjoner og utvikler produkter og løsninger som bidrar til å beskytte helse og miljø.

Sertifisering og CE-merking
Alle murmalinger og belegg omfattes av harmoniserte tekniske spesifikasjoner som følger 
Byggevareforordningen (CPR 305/2011/EU), og har CE-merking på emballasje og teknisk 
støttedokumentasjon. Spesielle logoer indikerer også hvilken EU-standard som dekker 
prøvingen og klassifiseringen av hvert enkelt produkt.

EN 13300-EN 15458-EN 15457EN 998158241504

CONFORME ALLA NORMA

SISTEMI PER LA VERNICIATURA DI
AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI

PROVE SUPERATE
7.1 e 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6

UNI 11021 TESTED
according to

ISO 22196
Determination of the 

Antibacterial Activity of 
a Painted surface

ETA
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Miljøproduktsertifisering

EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)

En miljøproduktdeklarasjon er en type III-deklarasjon i henhold til ISO 
14025 og beskriver virkningen et produkt har på miljøet gjennom 
livssyklusen sin. Denne måles ved hjelp av metoder for livssyklusvurdering 
(LCA, Life Cycle Assessment).

BIOBLOCK®-
TEKNOLOGI 
Nyskapende teknologi som 
motvirker sopp og alger.

ULTRALITE-
TEKNOLOGI 
Reduserer klebemidlers 
vekt: høyere ytelse, 
mindre arbeid og mindre 
miljøpåvirkning fra 
transport.

DROP EFFECT® 
-TEKNOLOGI  
Eksklusiv Mapei-teknologi 
som reduserer absorpsjon av 
overflatevann.

FAST TRACK-
TEKNOLOGI 
Hurtigherdende 
produkter.

Mapei-teknologi
Takket være løpende forsknings- og utviklingsarbeid har Mapei utviklet produkter som 
forbedrer komfortnivået i omgivelsene der de brukes, og bidrar til å beskytte helsen til 
personene som jobber med dem.

Drop
Effect
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TEKNOLOGI PRODUKT TYPE TESTRAPPORT/SERTIFIKATER

Akrylbasert Malech Primer

Elastomerbasert Elastocolor Rasante Mellomlag/sluttbehandling
Elastomerbasert Elastocolor Rasante SF Mellomlag/sluttbehandling
Elastomerbasert Elastocolor Net Armeringsnett
Elastomerbasert Elastocolor Pittura Maling
Elastomerbasert Elastocolor Tonachino Plus Teksturert belegg EN 15457 EN 15458 TG

Silikonbasert Silancolor Primer Plus Primer
Silikonbasert Silancolor Base Coat Pigmentert primer TG

Silikonbasert Silancolor Base Coat Plus Pigmentert primer TG

Silikonbasert Silancolor Pittura Maling EN 13300

Silikonbasert Silancolor Pittura Plus Maling EN 13300

Silikonbasert Silancolor Tonachino Teksturert belegg TG

Silikonbasert Silancolor Tonachino Plus Teksturert belegg EN 15457 EN 15458 TG

Akryl- og silikonbasert  Silancolor AC Pittura Plus Maling

Silikat Silexcolor Primer Primer DIN 18363

Silikat Silexcolor Base Coat Pigmentert primer DIN 18363

Silikat Silexcolor Pittura Maling EN 13300 DIN 18363

Silikat Silexcolor Marmorino Dekorative belegg DIN 18363

Silikat Silexcolor Tonachino Teksturert belegg DIN 18363

Antikarbonatisering Colorite Performance Maling EN 13300

Hydrofobe impregneringsmidler Antipluviol W Hydrofobisering

Mapetherm Mapetherm AR1 Lim og pussmørtel ETA TG

Mapetherm Mapetherm AR1 GG Lim og pussmørtel ETA TG

Mapetherm Mapetherm AR1 LIGHT Lim og pussmørtel
Mapetherm Mapetherm FLEX RP 0.5 Pusseprodukt EN 15457 EN 15458 TG

Mapetherm Mapetherm FLEX RP 1.5 Pusseprodukt EN 15457 EN 15458 TG

Mapetherm Mapetherm Net Armeringsnett ETA TG
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CE-MERKING  

CE 1504 CE 15824 EN 998



1918

TEKNOLOGI PRODUKT TYPE TESTRAPPORT/SERTIFIKATER

Akrylbasert Malech Primer

Elastomerbasert Elastocolor Rasante Mellomlag/sluttbehandling
Elastomerbasert Elastocolor Rasante SF Mellomlag/sluttbehandling
Elastomerbasert Elastocolor Net Armeringsnett
Elastomerbasert Elastocolor Pittura Maling
Elastomerbasert Elastocolor Tonachino Plus Teksturert belegg EN 15457 EN 15458 TG

Silikonbasert Silancolor Primer Plus Primer
Silikonbasert Silancolor Base Coat Pigmentert primer TG

Silikonbasert Silancolor Base Coat Plus Pigmentert primer TG

Silikonbasert Silancolor Pittura Maling EN 13300

Silikonbasert Silancolor Pittura Plus Maling EN 13300

Silikonbasert Silancolor Tonachino Teksturert belegg TG

Silikonbasert Silancolor Tonachino Plus Teksturert belegg EN 15457 EN 15458 TG

Akryl- og silikonbasert  Silancolor AC Pittura Plus Maling

Silikat Silexcolor Primer Primer DIN 18363

Silikat Silexcolor Base Coat Pigmentert primer DIN 18363

Silikat Silexcolor Pittura Maling EN 13300 DIN 18363

Silikat Silexcolor Marmorino Dekorative belegg DIN 18363

Silikat Silexcolor Tonachino Teksturert belegg DIN 18363

Antikarbonatisering Colorite Performance Maling EN 13300

Hydrofobe impregneringsmidler Antipluviol W Hydrofobisering

Mapetherm Mapetherm AR1 Lim og pussmørtel ETA TG

Mapetherm Mapetherm AR1 GG Lim og pussmørtel ETA TG

Mapetherm Mapetherm AR1 LIGHT Lim og pussmørtel
Mapetherm Mapetherm FLEX RP 0.5 Pusseprodukt EN 15457 EN 15458 TG

Mapetherm Mapetherm FLEX RP 1.5 Pusseprodukt EN 15457 EN 15458 TG

Mapetherm Mapetherm Net Armeringsnett ETA TG

MILJØMESSIG BÆREKRAFT
EPD MEC

MAPEI-TEKNOLOGI
BioBlock Drop Effect Ultralite FastTrack
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Rådgivning og teknisk 
assistanse vedrørende farger

Mapei har til enhver tid en høyt kvalifisert teknisk serviceavdeling tilgjengelig for 
alle sine kunder, fra den innledende designfasen helt frem til den endelige tekniske 
gjennomføringsfasen, for å sikre at sluttresultatene alltid lever opp til forventningene. 
Vi har også et team av sortimentsspesialister som jobber sammen med kunder og 
entreprenører gjennom alle faser av et prosjekt, fra den innledende studiefasen og gjennom 
utarbeidingen av tekniske spesifikasjoner og detaljerte tekniske rapporter, helt frem til bruken 
på byggeplassen. Med deres hjelp er det alltid enkelt å finne den optimale løsningen for å 
oppnå de beste resultatene.
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Referanseprosjekter
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