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Mapestone PFS 2
Høyfast fugemørtel med god motstand mot påvirkning av 
salter og frost, eksponerings klasse XF4 til bruk for fuging 
av steindekker.

BRUKSOMRÅDE
• Mapestone PFS 2 kan benyttes til fuging av  
 steindekker i naturstein lagt på torg, veier, fortau,  
 parkeringsplasser, fotgjengerfelt, rundkjøringer og  
 fartsdumper laget av: 
 – Brostein 
 – Kantstein 
 – Betongheller 
 – Fortaustein

Mapestone PFS PCC 2
Polymermodifisert fugemørtel med høy fasthet og lav 
E-modul og god motstand mot påvirkning av salter og 
frost, eksponerings klasse XF4 til bruk for fuging av 
steindekker.

BRUKSOMRÅDE
• Mapestone PFS PCC 2 kan benyttes til fuging  
 av steindekker i naturstein lagt på torg, veier,  
 fortau, parkeringsplasser, fotgjengerfelt,  
 rundkjøringer og fartsdumper laget av: 
 – Brostein 
 – Kantstein 
 – Betongheller 
 – Fortaustein

Holdbar mot tungtrafikk
Motvirker fallulykker
Nedbrytes ikke
Vedlikeholdsfri

Motstår frost
Motstår salt 
Høy styrke
Miljøvennlig

Mapestone TFB 60
Mørtel for montering av brostein og heller, med høy 
trykkfasthet og god motstand mot påvirkning av salter og 
fryse-tine-sykler.

BRUKSOMRÅDE
• Mapestone TFB 60 benyttes for å legge dekker  
 i naturstein egnet for trafikk på torg, veier, fortau,  
 parkeringsplasser, fotgjengerfelt, rundkjøringer og  
 fartsdumper. 
 Mapestone TFB 60 er egnet for montering av: 
 – Brostein 
 – Kantstein 
 – Betongheller 
 – Fortaustein
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Mapedrain Monokorn
Drenerende settemørtel til bruk ved legging av naturstein.

BRUKSOMRÅDE
• Mapedrain Monokorn blir brukt som permeabelt  
 dekke for naturstein, keramiske fliser, gatestein og heller  
 samt brostein i uteområder, på balkonger og terrasser. 
 Overflatevann dreneres bort som reduserer risikoen for  
 kalk- og saltutslag samt frostskader. 
 Mapedrain Monokorn-fundament egner seg til: 
 – Form- og fargestabil naturstein 
 – Keramiske fliser og heller 
 – Brostein, gatestein eller belegningsstein 
 – Spesielle dreneringssteiner på balkong og 
    terrasse.

Conbit
Hurtigherdende, vannfast og frostsikker limemørtel til liming 
og fuging av betongstein og kantstein mot asfalt eller 
betong.

BRUKSOMRÅDE
• Conbit har meget gode heftegenskaper som gir betong-  
 og naturstein et godt feste til underlaget. 
• Kan også benyttes til fuging av betongelementer og til  
 flikking av betong.
• Ypperlig til å lage hulkil. 
• Velegnet ved lave temperaturer.

Mapegrout SV
Rasktherdende og lettflytende reparasjons- og 
monteringsmørtel for horisontale flater. 
Klassifisert som R4-mørtel iht. EN 1504-3.

BRUKSOMRÅDE
• Reparasjon av veidekker, fortau, industrigulv og  
 flyplassdekker.
• Montering av kumlokk og inspeksjonsluker som krever  
 rask fasthetsutvikling. 
• Montering av stolper, veibelysning mv.

Motstår frost
Motstår salt 
Høy styrke
Miljøvennlig

MAPESTONE 
SYSTEM FOR GATE- OG STEINBELEGG



M
ap

ei
 N

or
di

c 
M

ar
ke

tin
g 

Te
am

 -
 (N

O)
 0

4/
20

17
 •

 5
00

 e
ks

.

HOVEDKONTOR
MAPEI AS 
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00
Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.no
Tlf: +47 62 97 20 20
Faks: +47 62 97 20 28

MAPEI-HJELPEN!
Teknisk support på
telefon og e-post
Tlf: 08715
teknisk@mapei.no

 -
 Gratis rådgiving -
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Teknisk dokumentasjon
På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon for 
våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer og type 
dokumentasjon.


