
 
 

Forventninger og akseptkriterier til sementbaserte dekorative gulvbelegg  

Aktuelle systemer: ULTRATOP LOFT  

    ULTRATOP  

 

Forventninger: 

Systemene Ultratop og Ultratop Loft er begge sementbaserte løsninger hvor bruken av 

utvalgte mineralske bindemidler sammen med fagmessig utførelse gir opphav til det unike 

uttrykket disse systemene har. 

Ultratop Loft med Ultratop Loft Easycolor (mikrosement) velges som estetisk uttrykk fordi man 

ønsker fargespill og variasjon i overflatens ruhet som kan brukes på gulv, vegg og trapper. Ultratop 

Loft Easycolor leveres i 55 ulike farger og kan blandes i to ulike baser, natur og hvit. Mikrosement 

legges i flere sjikt og er et håndapplisert belegg som gir et unikt uttrykk etter hvilken 

appliseringsteknikk den enkelte håndverker benytter.  Det er derfor meget viktig at sluttkundens 

forventinger er samstemte med håndverkerens arbeid med hensyn på farge og uttrykk i forkant av 

installeringen av slikt belegg. Det anbefales derfor å gjøre en fysisk prøve eller et prøvefelt. 

Sluttkunde må også være oppmerksom på at det er en viss risiko at sluttresultatet på en større flate 

ikke vil være 100 % lik en prøve eller prøveflate på grunn av at gulvsystemet er håndapplisert.  

Ultratop (sementbasert belegg) velges som estetisk uttrykk fordi man ønsker et mer ensfarget gulv i 

forhold til mikrosement. Men, produktet vil ha en variasjon i farge siden det er basert på sand og 

sement som er basert på naturlige råvarer. Ultratop kan legges i tykkelser fra 5 til 40 mm og finnes i 7 

standardfarger. Ultratop kan legges i tre ulike estetiske uttrykk: Naturell (mekanisk ubehandlet), slipt 

og terrazzo med naturlig farget tilslag. Slipt og terrazzo er begge mekanisk behandlede systemer og 

kan slipes for å oppnå høy glans.  

 

Daglig bruk og vedlikehold: 

Felles for Mapei`s sementbaserte gulvbelegg er de alle behandles med de anviste sluttbehandlinger 

anvist i våres systemdatablader. Hull, revner og riss som er gått igjennom sluttbehandlingen må 

umiddelbart utbedres, ellers vil det sementbaserte underlaget kunne absorbere vann eller andre 

væsker som vil gi mørke flekker som ikke går vekk. Dette vil ødelegge det estetiske uttrykket til 

gulvet. 

Filtputer under stoler og annet flyttbar inventar anbefales.  

Overflater skal vaskes med et vaskemiddel som ikke etterlater såpefilm. Her anbefales Mapei’s 

produkt Mapefloor Cleaner ED. Se forøvrig FDV-dokumentasjon på systemløsningene.  

Ikke la våte gjenstander som blomsterpotter og kosmetikkemballasje stå på gulvet, da disse vil kunne 

medføre skjolder/mørke ringer i gulvet. Hvis gulvsystemet innstalleres i rom hvor det er risiko for høy 

hyppighet i kontakt med vann, anbefales det å bruke Mapefloor Finish 50 N som topplakk. Denne 

topplakken må påføres minimum 2 ganger og gir en ”wet-look” på det sementbaserte belegget.  



 
 

Dersom det borres hull gjennom beleggingen, må disse forsegles umiddelbart med egnet fugemasse 

som forhindrer opptak av væske i en eller annen form.  

Bevegelsesfuger og fuger gjenerelt må overvåkes jevnlig og evntuelle skader må utbedres for at 

belegget ikke skal ligge åpent for væske- og kjemikaliesøl. Dette vil kunne medføre skade på belegget 

og det estetiske uttrykket blir forringet.   

 

Akseptkriterier: 

Det er viktig å være klar over de begrensninger denne type produkter har slik at utseende og 

funksjon er i tråd med sluttbrukers og byggherrens forventninger. Akseptkriterier for Mapei’s 

dekorative sementbaserte gulvbelegg innebærer blant annet: 

• Det kan oppstå ujevnheter i farge, struktur og overflate avhengig av teknikk for utførelse, 
fargevalg og arealets geometri - dette er å anse som en karakteristikk for produktene og ikke 
en mangel. Eksempler på dette kan være mindre omfang av «Pin holes», mikroblærer, 
mikroriss, skjolder og rullespor etter lakkpåføring. 

• Valg av sluttbehandling vil ha konsekvens for farge og uttrykk i produktet så vel som 
bestandighet mot slitasje, vannbelastning, sklisikkerhet og rengjøringsvennlighet.  

• Ingen sluttbehandling vil helt kunne eliminere risiko for synlige merker på grunn av kontakt 
med kroppsvæsker, kjemikalier eller matvarer. 

 

MAPEI anbefaler at ansvarlig utførende avklarer oppdragsgivers forventninger og krav i forkant.  

Ved eventuelle spørsmål – ta kontakt med Mapei-hjelpen på 08715 ! 

 

Dokumentasjon: FDV-skjema Ultratop og Ultratop Loft 

Systemdatablad Ultratop Loft System Wall 

Systemdatablad Ultratop Loft System Floor 

Teknisk datablad Ultratop gulvsystemer 

 

 

Utarbeidet av: Mapei / Teknisk avdeling 

https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider60/fdv/fdv-ultratop-system-no.pdf?sfvrsn=19e0307b_6
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider60/systemdatablader/norsk/stds-ultratop-loft-system-wall-no-0619.pdf?sfvrsn=24eda675_4
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider60/systemdatablader/norsk/stds-ultratop-loft-system-floor-no-0919.pdf?sfvrsn=92e6fc75_4
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider60/products-documents/517-ultratop-no.pdf?sfvrsn=8ab78bbe_0

