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SLIK EN MØRTEL SER DET
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HISTORIEN OM EN VEI, 
FORTALT AV VERKTØYENE 
SOM BYGDE DEN

“De sier at jeg er sju ganger sterkere enn betongen de bruker til å lage pilarer som bærer bygninger. De 
sier at jeg er ekstremt motstandsdyktig mot aggressive salter og frost. Alt dette får meg til å virke som stoff 
fra en annen planet – som om jeg var de greiene som smelter og setter seg sammen igjen i filmen Terminator 
2. Men jeg er bare en mørtel ... ok, jeg er Mapestone TFB 60 ultrasterk supermørtel, men jeg er likevel 
bare mørtel, noe som fester steiner til hverandre. Glem ikke det. Uansett, hvis de gamle romerne hadde 
kunnet bruke meg til å bygge veiene sine, hadde de aldri drømt om å gjøre det på noen annen måte. De 
har brukt meg på byggeplassen Bobo (Bologna) for å oppnå absolutt maksimal heft mellom steinhellene på 
Strada Maggiore, og jeg kan høre de eldgamle hellene hviske: ’Du får alt til å virke så enkelt, lille mørtel.’ 
’Herrene dine jobber ikke så godt som romerne.’ ’De klarer seg bare takket være deg.’ Og til og med: 
’Selvfølgelig var alt helt annerledes i de gode, gamle dagene, skam deg, det er helligbrøde ...’ De er da noen 
utakknemlige små masochister, disse hellene, husker de ikke hvor dårlig de romerske meislene behandlet 
dem, med slag etter slag, for at de skulle passe helt nøyaktig og bli presset sammen med ekstremt tette og 
smale fuger for å skape en mest mulig solid masse? Sand og elvegrus var de svake punktene. Bindemiddelet 
var det svake punktet. Romerne hadde ikke noe virkelig godt bindemiddel ... men la oss komme til poenget: 
Italienerne er fortsatt best i verden til å bygge veier. Vi har vært ledende helt siden Romerriket, og i dag 
er det meg de kan stole på. Klubbeslagene skal hamre dere fast i meg, jeg vil omfavne dere, trillebårene 
vil helle meg i sprekkene til de er fylt, og når vannet har fordampet, vil dere være bundet til meg for 
alltid. Jeg vil holde dere fast i varme og kulde, i regn og snø, selv under vekten av trolleybusser og biler 
... heretter skal dere aldri bevege dere igjen. Jeg er en supermørtel fordi dere trenger å bli holdt fast.”



Den italienske standarden UNI 11714-1:2008 introduserer 
klassifiseringen av utendørs steindekker i henhold til type 
trafikkbelastninger, og identifiserer de viktigste konstruksjons-
betingelsene for hver klasse (P4, P5, P6, P7, P8 og P9).

KUN FOTGJENGERTRAFIKK
Balkonger, terrasser, hellelagte 
uteplasser, gårdsplasser, hageganger 
og fortau

FOTGJENGERE OG LETT BILTRAFIKK
Fortau egnet for parkering, parkerings-
plasser eller ramper/garasjeoppkjørsler, 
gårdsplasser, tilstøtende tomter og 
gangveier for forbindelse mellom 
bygninger og tilhørende parkerings-
plasser

FOTGJENGERE OG LETT BILTRAFIKK
Områder med fartsgrenser opptil 30 km/t, 
gater og plasser med begrenset adgang 
for biler, offentlige parkeringsplasser og 
offentlige adkomstramper

KUN FOTGJENGERTRAFIKK
Terrasser utenfor restauranter/barer, 
fortau kun for fotgjengere og syklister

FOTGJENGERE OG LETT BILTRAFIKK 
Plasser som av og til brukes av kjøretøy 
i lav hastighet, også tunge kjøretøy 
(innelukkede gårdsplasser, kirkegårder osv.), 
markedsplasser, av- og pålessingsområder 
samt områder for messer, festivaler o.l.

TUNG BILTRAFIKK
Gater, gater med filer for offentlig transport 
eller obligatoriske kjørefelt, sterkt trafikkerte 
veier, rundkjøringer og fartsdumper

Enhetlig vanntetting av 
steindekker
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MEKANISKE BELASTNINGER
Den konstante trafikken av biler og tunge 
kjøretøy genererer trykkspenninger 
(vekten av selve kjøretøyene) og strekk-
spenninger (manøvrer som kjøretøyene 
foretar) som kan forårsake brudd i 
svake og uregelmessige underlag som 
steinblokkene i slitelaget hviler på.

KONSTRUKSJON
OG INSTALLASJON
Moderne veidekker av stein må utvikles 
og deretter konstrueres som strukturer 
som skal VARE i mange år, i likhet med 
vertikale konstruksjoner.
Med dette for øye er det essensielt å velge 
det mest egnede installasjonssystemet. 
En annen nøkkelfaktor er bare å benytte 
fagarbeidere som er kvalifisert til å legge 
stein, slik at systemet blir korrekt installert. 
Uegnede installasjonssystemer eller 
-metoder forkorter levetiden til veidekker 
i stein.

FRYSE–TINE-SYKLUSER, 
TINESALTER OG SALT 
FRA HAVET
Det er en kontrast mellom den sterke 
varmen som genereres ved bruk av 
tinesalter (kalsium- og natriumklorid), 
og den brå nedkjølingen på grunn av 
lave temperaturer i omgivelsene. Denne 
temperaturvekslingen, i kombinasjon med 
fryse–tine-sykluser (med belastninger 
som skyldes at vann kjøles ned og fryser), 
forårsaker sammentrekning, utvidelse 
og oppsmuldring, som etter hvert bryter 
ned fugene og underlaget. Kloridene i 
havsaltene akselererer nedbryting i porøse 
sementmatriser.
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MAPESTONE
SYSTEMET

Det enhetlige Mapestone-systemet 
er en «nøkkelferdig» løsning som 
overholder standarden UNI 11714-1:2018 
for å oppnå et slitesterkt og holdbart 
resultat som motstår f ryse–tine-
sykluser, tinesalter og sjøvann. Mapei 
har spesialutviklet forhåndsblandede 
sementbaserte produkter med 
usedvanlig gode fysiske og kjemiske 
egenskaper, som egner seg for 
områder som vekselvis utsettes for 
våte og tørre perioder, som beskrevet 
i eksponeringsklasse XF4. Disse 
sementbaserte produktene består av 
spesialbindemidler og utvalgte tilslag, 
og trenger bare å blandes med vann 
for å brukes til steindekker som egner 
seg for biltraf ikk. Systemet inkluderer: 
Mapestone TFB 60, en formulert 
mørtel i pulverform som er spesielt 
velegnet til avrettingslag og legging 
av stein; Mapestone PFS, Mapestone 
PFS 2 Visco og Mapestone PFS PCC 
2, formulerte mørtler i pulverform til 
fuging. Når disse produktene brukes 
sammen, skaper de en holdbar og 
monolittisk struktur.
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5

1  Betong
2  Heftbrytende sjikt i ikke-vevd tekstil eller PVC
3  Mapestone TFB 60

4  Granittstein og steinheller
5  Mapestone PFS 2 eller Mapestone PFS 2 

Visco eller Mapestone PFS PCC 2
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HOLDBARHET
Motstår den 
mest intense 
veitrafikk.

SIKKERHET
Forhindrer 
slitasje, 
som ofte er 
årsaken
til ulykker.

BRUKSOMRÅDE
Det enhetlige Mapestone-systemet 
brukes til å lage steindekker (av 
granittstein, kantsatt stein, pebble-
belegg, heller og belegningsstein).

MAPESTONE 
SYSTEMET



NØYTRAL MØRK GRÅ

Mapestone PFS 2 er kun 
tilgjengelig i “NØYTRAL” farge.
Mapestone PFS 2 Visco er 
tilgjengelig i både “NØYTRAL” og 
“MØRK GRÅ”.

TEKNISKE FORDELER
• HØY MEKANISK STYRKE
• HOMOGENT, ENSARTET PRODUKT
• MOTSTANDSDYKTIG MOT FROST 

OG TINESALTER
• MOTSTANDSDYKTIG MOT HAVSALTER, HVILKET 

BETYR HØY SLITESTYRKE OG LANG LEVETID

LOGISTIKKFORDELER
• MINDRE SLØSING OG FÆRRE HINDRINGER 

GRUNNET VEIARBEID
• LITEN MILJØPÅVIRKNING
• ENKELT RENHOLD

SAMFUNNSMESSIGE FORDELER
• REDUSERTE VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
• MINDRE STØY
• MINDRE FORSTYRRELSE FOR BEBOERE
• FÆRRE ULYKKER (F.EKS. FALL FRA SYKLER, 

MOPEDER OG HØYE HÆLER)

ØKONOMISKE FORDELER
• SVÆRT HOLDBARE RESULTATER
• MINDRE VEDLIKEHOLDS- OG/ELLER 

UTBEDRINGSARBEID
• INGEN SLØSING MED MATERIALER
• MINDRE TIDKREVENDE VEIARBEIDER
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På grunn av trykkeprosessene som brukes, må 
fargene kun tas som veiledende nyanser av de 
faktiske produktene.
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NOEN ARBEIDER
UTFØRT MED 
MAPESTONE SYSTEMET

Palazzo del 
Cinema, 
Lido di Venezia 
(Italia)

Fotgjengersone i 
gamlebyen i Košice 
(Slovakia)

Markedsplassen, 
Spoleto, Perugia 
(Italia)



Gamlebyen i 
Matera (Italia)

Parisian Hotel, 
Macao (Kina)

Sentrum av 
Stavanger
(Norge)

Hôtel de Ville 
Vincennes,
Paris
(Frankrike)

Kirkeplass i Sirta, 
Forcola, Sondria 
(Italia)
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HOVEDKONTOR
MAPEI AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf. +47 62 97 20 00
post@mapei.no
www.mapei.no
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