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Ambientes destinados à armazenagem
de alimentos
Environments for storing food and drinks
Ambientes expostos a fortes agressões
de ácidos orgânicos
Areas exposed to highly aggressive organic acids
Ambientes destinados à preparação de alimentos
Areas used for preparing and cooking food
Ambientos destinados à restauração
Dining areas
Realização ou reconstrução rápida de pavimentos
em ambientes comerciais
Rapid installation or renovation of floors in
commercial environments
Ambientes destinados ao processamento
de peixe e carne
Areas used for processing meat and fish
Ambientes destinados à preparação,
ao engarrafamento e à armazenagem de bebidas
Areas used to prepare, bottle and store drinks
Sistemas para a impermeabilização
de reservatórios de água potável
Structures for waterproofing drinking water tanks

Atrás de todos os tipos de alimento
diariamente, há uma complexa

ou bebida que todos consumimos

qualquer alimento ou bebida chegar

à nossa mesa, passará por diversos

passos, como o processamento,

armazenamento, venda e depois, a

preparação na cozinha.

destas fases requer um ambiente

com
as

características
paredes

Mapei,
e

na

e

Cada

uma

especiais

pavimentos

e

têm

suportada na sua ampla e
sua

experiência

específica

cadeia de processos.

diferentes,

e

especificidades

E

ambientes,

nestes

importantes.

diversificada gama de
ganha

antes de

trabalhando

A
produtos,

diretamente

ao lado dos protagonistas do sector, desenvolveu uma série de sistemas e
soluções para ambientes dedicados à alimentação, destinados
a melhorar a hígiene e o desempenho.

Com

o objetivo de

valorizar todos os alimentos e maximizar o trabalho de todos
aqueles que dedicam o seu tempo com empenho e paixão.

Behind every type of food or thirst-quenching drink we all consume
on a daily basis there is a complex chain of processes. And before
any food or drink makes its way to our table, it will have been through
various steps, such as processing, storage, selling and then preparation
in the kitchen. Each of these phases is carried out in an environment
with its own special characteristics, and in these environments the
walls and floors are significant features. Mapei, backed by their vast,
diversified range of products and specific experience gained from working
directly in the field alongside key players in the chain, has developed a
series of systems and solutions for areas dedicated to food and drinks
aimed at improving their hygiene and performance.

Their

objective is

to bring out the best from every food and drink and maximise the work
of all those who dedicate their time with commitment and passion.
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“
“

Há aqueles que têm medo do passar
dos anos. Mas envelhecer apenas traz
o melhor de mim. Desde que eu possa
descansar num ambiente adequado, sem
muita humidade e com a ventilação certa,
onde a limpeza e higiene nunca faltam.
There are those that are afraid of the passing
years. But getting old just brings out the best
in me. As long as I can repose in a suitable
environment without too much damp and
the right ventilation, where cleanliness and
hygiene are never lacking.

”
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AMBIENTES DESTINADOS À ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS
ENVIRONMENTS FOR STORING FOOD AND DRINKS

Os ambientes para armazenamento de produtos alimentares têm características
muito diferentes: das adegas que abrigam os barris de vinho às salas para a
maturação de queijos, das câmaras frigoríficas para conservar alimentos mais
sujeitos à decomposição, aos armazéns de produtos em embalagens e recipientes
adequados. Quando estes ambientes são projetados, o acabamento das superfícies
deve ser avaliado cuidadosamente para garantir máxima higiene e limpeza, e garantir
proteção adequada ao longo do tempo.
Environments used to store food and drinks can have many different characteristics: from
cellars hosting barrels of wine or rooms where cheese can mature gracefully, from refrigeration
cells to conserve foods that would otherwise go off more quickly to large warehouses for
products packed in suitable protective packaging and containers. When such environments
are designed the finishes of the surfaces also have to be considered very carefully to ensure
maximum hygiene and cleanliness and guarantee adequate protection over the years.
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A Mapei desenvolveu uma série de sistemas para o poderiam acumular, favorecem as operações de
revestimento de superfícies que permitem responder limpeza.
eficazmente às inúmeras e variadas necessidades Para os revestimentos cerâmicos de pavimentos
das empresas do sector. Estes sistemas cumprem, e paredes é essencial o uso, tanto de adesivos de
em primeiro lugar, os critérios impostos pelos deslizamento vertical nulo para a fixação segura
regulamentos HACCP relativos à higiene e limpeza de ladrilhos, como de juntas com características
das instalações, com uma especial atenção para a bacteriostáticas,

como

de

tratamentos

de

segurança alimentar e para a saúde do ambiente, revestimentos antiácidos, garantindo a não absorção
graças à sua certificação como não perigoso.

e a facilidade de limpeza. Um outro elemento

A realização de superfícies contínuas feitas com a a considerar é a resistência mecânica e à compressão
utilização de resinas epoxídicas apresenta inúmeras dos materiais de suporte, sujeitos às elevadas cargas
vantagens: a ausência de porosidade determina uma estáticas dos produtos armazenados, bem como
elevada impermeabilidade; a reduzida presença de um tráfego frequente de meios de movimentação
juntas nas quais poeira, sujidade e bactérias se mecânica.
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Mapei has developed a series of surface coating accumulate, making cleaning operations much easier.
systems that offer an effective solution to the many As far as ceramic floor and wall tiling is concerned, the
and diversified requirements of companies operating use of adhesive with no vertical slip so that tiles remain
in this field. Firstly, these systems, due to them being firmly in place, grouting mortars with a bacteriostatic
certified as non-hazardous, fulfil the requirements agent and special acid-resistant treatments for wall and
imposed by the HACCP management

floor coverings are all fundamental in

system which addresses hygiene and

guaranteeing their non-absorbency

cleanliness, with special attention to

and

the safety of food and drinks and the

factor to take into consideration is

healthiness of surroundings.

the compressive and mechanical

good

cleanability.

Another

made

strength characteristics of materials

from epoxy resin has numerous

used for substrates, which are

advantages: there is no porosity

subjected to high static loads from

A

continuous

surface

therefore it is highly impermeable and there are the produce being stored and the frequent passage of
far fewer joints where dust, dirt and bacterial can machinery and equipment used to handle the produce.
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AMBIENTES DESTINADOS À ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS
ENVIRONMENTS FOR STORING FOOD AND DRINKS
Produtos para cerâmica e materiais pétreos | Products for ceramic tiles and stone material
1 Laje em betão armado /
Reinforced cement floor slab

6 Betume / Grout

2 Promotor de aderência /
Bonding promoter

7 Selante / Sealant

Kerapoxy CQ
Mapeflex PU20

Eporip

8 Selante / Sealant

Mapeflex PU 45 FT

3 Betonilha / Screed

Topcem Pronto

9 Reboco / Render

4 Adesivo / Adhesive

Elastorapid

10 Adesivo / Adhesive

Ultralite S1

5 Clinquer de elevada espessura /
Thick klinker tiles

11 Ladrilhos / Tiles
Grés porcelânico (20x20 cm) /
(20x20 cm) porcelain tiles
12 Betume / Grout

Kerapoxy CQ

13 Regularização / Smoothing
compound

Planitop 200

14 Primário / Primer

Mapecoat I 600 W

15 Acabamento / Coating

Mapecoat I 24

15
14
13

12

11
10
9
8
7
4
3

6

2
5
1

6

2
1

Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Betão / Concrete
2 Argamassa à base de poliuretano-cimento / Polyuretane-cement based mortar

Mapefloor CPU/RT ou Mapefloor CPU/HD
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“
“

Pode parecer estranho, mas ficar
parado por meses a fio, apenas
descansando, é muito cansativo
e faz-me literalmente suar.
Felizmente, o pavimento é tratado
para resistir a estas gotas e,
apesar da sua acidez, não sofre
nenhum dano.

”

It may seem strange, but to hang around
for months on end, just resting there
still, is very tiring and makes me literally
sweat. Luckily, the floor is treated to
resist all these drops and, in spite of their
acidity, doesn’t get harmed at all.

”
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AMBIENTES EXPOSTOS
A FORTES AGRESSÕES
DE ÁCIDOS ORGÂNICOS
AREAS EXPOSED TO HIGHLY
AGGRESSIVE ORGANIC ACIDS

Na indústria alimentar, há ambientes sujeitos a uma ação
extremamente agressiva de ácidos orgânicos, como salas de cura
de enchidos ou fábricas de produção de óleo. Mas a presença de
ácidos orgânicos também é alta em outros alimentos. É necessário
garantir uma proteção química eficaz para os revestimentos,
combinando a resistência e o cumprimento com as normas
higiénico-sanitárias.
In the food industry there are areas exposed to the extremely aggressive
action of organic acids, such as curing cells for salami and ham or
production plants used to process oil. But there is also a high presence
of organic acids in other foods. This means that wall and floor coverings
need to have efficient protection against chemicals, together with strength
and compliance with hygiene and sanitation norms and standards.
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O ataque de ácidos orgânicos é particularmente
prejudicial, pois pode causar corrosão dos suportes,
tornando-os assim mais propícios ao ataque por
bactérias e fungos. Se os maiores riscos são
encontrados nos pavimentos, as paredes também
podem ser danificadas. A Mapei possui sistemas
específicos que protegem os revestimentos contra
essa ação corrosiva, que varia de acordo com a
concentração e a natureza do ácido, bem como com
a temperatura e tempo de exposição da superfície
em contacto com essas substâncias agressivas e
com os detergentes que são utilizados para a sua
limpeza.
Os sistemas Mapei para estes tipos de ambientes
são caracterizados pela elevada resistência
química e aos choques térmicos: esta característica
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é partilhada pela argamassa para betumar as
juntas entre os ladrilhos de grés porcelânico, pelos
selantes bicomponentes epoxi-poliuretânicos para
pavimentos, e finalmente pelas tintas epoxídicas
bicomponentes para o revestimento de superfícies
em betão para paredes.
No caso de revestimentos cerâmicos, deve ser dado
especial atenção ao assentamento dos ladrilhos,
utilizando adesivos de deslizamento vertical
nulo para as paredes e argamassas cimentícias
fibro-reforçadas autonivelantes para uma ótima
regularização das espessuras. Uma alternativa
válida para o revestimento cerâmico é a resina, seja
em pavimento como em parede, o que garante as
mais elevadas prestações, a nível de resistência
química, mecânica e proteção.

Attack from organic acids is particularly damaging
because it can provoke corrosion in the substrate and
make it open to attack from bacteria and mould. While
the floor is the part most at risk, walls can also be
damaged.
Mapei has a series of specific systems available to
provide protection for wall and floor coverings from
this corrosive action, which varies according to the
level of concentration and nature of the acid, its
temperature and the period of time surfaces are
exposed to contact with these aggressive substances
and the detergents used to clean them.
Mapei systems for these types of areas are
characterised by their high resistance to chemicals
and thermal shock: a characteristic they have in
common with grouting mortars for porcelain tiles,
two-component epoxy-polyurethane sealants for
flooring and two-component epoxy paints for coating
the surface of concrete walls.
In the case of ceramic tiles, special attention must
be given to how tiles are bonded by using adhesives
with no vertical slip for the walls and fibre-reinforced,
self-levelling cementitious mortars to get an even
thickness.
A valid alternative to ceramic tiles is resin, which may
be used on both floors and walls, and guarantees
the best performance levels in terms of chemical
resistance, strength and protection.
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AMBIENTES EXPOSTOS A FORTES AGRESSÕES DE ÁCIDOS ORGÂNICOS
AREAS EXPOSED TO HIGHLY AGGRESSIVE ORGANIC ACIDS
Produtos para cerâmica e materiais pétreos | Products for ceramic tiles and stone material
1 Laje em betão armado /
Reinforced cement slab floor

5 Grés porcelânico de elevada
espessura / Thick porcelain tiles

2 Camada desolidarizante /
Separating layer

6 Betume / Grout

3 Betonilha armada com rede
eletrosoldada / Screed reinforced
with electrowelded mesh

7 Selante / Sealant

Kerapoxy IEG

Topcem

Mapeflex PU20

8 Reboco cimentício /
Cementitious render

9 Adesivo / Adhesive

Kerapoxy Adhesive

10 Grés porcelânico / Porcelain tiles
11 Betume / Grout

Kerapoxy IEG

12 Acabamento / Coating

Mapecoat I 24

Planitop Fast 330

4 Adesivo / Adhesive

Kerapoxy Adhesive
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Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Betão / Concrete
2 Primário / Primer

Mapecoat I 600 W

3 Argamassa epoxídica / Epoxy
mortar

Mapefloor I 900 +
Quartzo 1,9

5 Cordão compressível + selante /
Compressible cord + sealant

Mapefoam +
Mapeflex PU 45 FT

4 Formulado epoxídico
hidrodisperso + pasta colorida /
Water dispersed epoxy formulate
+ colouring paste

Mapefloor I 500 W +
Mapecolor Paste
(3 demãos) / (3 coats)
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“

Passar o dia todo na cozinha é o
meu trabalho e a minha paixão.
É na cozinha que se pode alcançar
as estrelas. E o segredo, mesmo
antes de ser servido no prato, está
na limpeza da cozinha.

“

Slaving over a hot stove every day is both
my job and my passion. It is in the kitchen
that you can reach for the stars. And the
secret, even before what is served on your
plate, is the cleanliness of the surroundings.

”
”

AMBIENTES DESTINADOS À PREPARAÇÃO
DE ALIMENTOS
AREAS USED FOR PREPARING AND COOKING FOOD

As cozinhas são onde o maior número de
produtos alimentares está concentrado.
Assim, paredes e pavimentos são expostos
diariamente a agressões de vários tipos
de substâncias, bem como à presença de
altas temperaturas e vapor abundante. E,
adicionando a isso, temos a água que é
usada em abundância, um perigo constante
pronto para atacar a qualquer momento.
Além disso, é preciso garantir as mais
elevadas normas de higiene e limpeza.

Kitchens are where the largest amount of
foodstuffs is concentrated. As a result, walls
and floors are exposed to aggression from
many different types of substances on a daily
basis, as well as high temperatures, steam
and condensation. And added to that is water
which is used in abundance, a constant hazard
ready to strike at any time. And what is more
they must also be able to guarantee a high
standard of hygiene and cleanliness.
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Em muitos aspetos, as cozinhas estão no centro da cadeia

requisito primário. Os produtos de impermeabilização

da indústria alimentar. É, portanto, essencial garantir

Mapei são os melhores aliados de quem trabalha

a sua integridade e garantir as melhores condições

na cozinha. A sua aplicação em todas as estruturas

de trabalho daqueles que lá trabalham, para proteger

horizontais e verticais cria uma espécie de “bacia à prova

a qualidade e a segurança dos alimentos. Utensílios,

de água”, que protege o suporte.

equipamentos, bancadas e superfícies de cozinha devem

Também para as juntas dos revestimentos cerâmicos,

ser sempre mantidos limpos, desinfetados e em perfeitas

que são aplicadas sobre a impermeabilização, é

condições de funcionamento. Pavimentos e paredes

necessário o uso de betumes epoxídicos bicomponentes,

sempre cuidadosamente lavados e higienizados.

capazes de resistir à água e substâncias agressivas

A água, juntamente com as substâncias agressivas dos

de detergentes utilizados na limpeza e desinfeção das

detergentes, é o protagonista da cozinha.

superfícies, evitando também a formação e a proliferação

A impermeabilização destes ambientes é, portanto, um

de microrganismos e bactérias.

For many aspects kitchens are at the centre of the food those who work in kitchens. When they are applied on
industry chain. It is fundamental, therefore, to guarantee horizontal and vertical structures they form a kind of
healthy surroundings and provide the best operating waterproof “shell” that protects substrates.
conditions for those who work there, to ensure the food For the grouting between ceramic tiles bonded over the
is safe and of the highest quality.

waterproofing layer, you need to use two-component,

Tools, equipment, worktops and hobs must always be anti-acid epoxy fillers with the capacity to resist water
kept clean, disinfected and in perfect working order. and aggressive detergents used for cleaning and

Floors and walls must always be thoroughly cleaned disinfecting surfaces to prevent the formation and
and hygienic.

spread of micro-organisms and bacteria.

Water, together with the aggressive substances in
detergents, is a key player in the kitchen. Waterproofing
these types of surroundings, therefore, is of primary
importance.
Mapei’s waterproofing products are the best allies of
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AMBIENTES DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS
AREAS USED FOR PREPARING AND COOKING FOOD
Produtos para cerâmica e materiais pétreos | Products for ceramic tiles and stone material
1 Suporte em betão /
Concrete substrate

4 Impermeabilização epoxídica /
Epoxy waterproofing

Mapegum EPX

(2 demãos) / (2 coats)

2 Promotor de aderência /
Adhesion promoter

Eporip

6 Ladrilhos / Tiles
7 Betume / Grout

Kerapoxy CQ

5 Adesivo /Adhesive

Kerapoxy Adhesive

3 Betonilha / Screed

Topcem Pronto

6
7
5
4
4
3

2
1
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Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Betão / Concrete
2 Primário + polvilhação / Primer + broadcast

Primer SN + Quartzo 0,5

3 Formulado epoxídico + pasta colorida + polvilhação / Epoxy formulate + colouring paste + broadcast

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quartzo 0,5

4 Formulado epoxídico + pasta colorida / Epoxy formulate + colouring paste

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste
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“

As cores, os cheiros e os
aromas que libertamos
ajudam a criar a atmosfera
certa. Mas, além dos pratos,
são os próprios ambientes
que devem transmitir uma
emoção. E, antes de tudo
isso, ordem e limpeza.

”

The colours, smells and aromas
that we let free help create the
right atmosphere. But apart from
the plates and glasses, it is the
surroundings themselves that
must transmit an emotion.
And, even before all that,
order and cleanliness.

”
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AMBIENTES DESTINADOS À RESTAURAÇÃO
DINING AREAS

Um local público, seja um bar, um restaurante ou uma cantina, muitas vezes
necessita de ver a sua imagem renovada, adaptá-la às tendências e modas atuais.
Nem sempre, no entanto, este requisito coincide com uma mudança que permita
uma intervenção radical e profunda. Nem sempre, esta renovação pode ser
gerida fechando temporariamente o local, durante o horário de trabalho. A Mapei
dispõe uma ampla gama de sistemas e soluções que respondem efetivamente a
diferentes problemas e garantem a execução rápida e perfeita, reduzindo assim
os custos de mão-de-obra e minimizando o incómodo gerado.
Public dining areas such as bars, restaurants and canteens, often need to be revamped to bring them in line with the latest trends and fashion. This need, however,
doesn’t always coincide with a change of image to carry out a radical overhaul. It can
also be carried out by temporarily closing the bar or restaurant during business hours.
Mapei has a wide range of systems available that offer an efficient solution to a host of
problems, and that guarantee rapid, perfect installation in a very short time to reduce
labour costs and minimise disturbance.
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Conforto, personalidade, resistência e salubridade: ou, se apenas quiser dar um novo aspeto ao
este é o tipo de desempenho que esperamos pavimento sem remover o pavimento velho, é possível
de um pavimento num restaurante. É fácil obter recorrer à aplicação de pavimentos resilientes e
este tipo de resultado com os sistemas Mapei, têxteis utilizando a vasta gama de barramentos,
independentemente da solução a ser adotada. argamassas autonivelantes e adesivos Mapei,
No caso de optar por um pavimento de madeira específicos para os diferentes revestimentos, com
maciça, após a preparação e secagem da baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis.
betonilha de suporte, deve ser usado um adesivo Por fim, se for necessário tratar da renovação
adequado para o assentamento. Então, após de um local sem interromper a sua atividade,
ter espalhado uma demão de primário com alta a

Mapei

disponibiliza

produtos

da

nova

capacidade de isolamento, é precisa aplicar linha Fast Track para aplicar revestimentos
um verniz de baixíssima emissão de compostos resilientes e têxteis no pavimento existente
orgânicos voláteis para proteger o pavimento e colocar rodapés e perfis, em poucas horas.
contra uso intenso, e completar a intervenção Para proteger as paredes dos bares e restaurantes,
com outra camada de revestimento antiácido. por outro lado, pode ser utilizada uma tinta especial,
Se, por outro lado, não for o seu próprio restaurante que dá à superfície de betão uma proteção antiácida.
22

Comfort, personality, strength and healthiness: this is the floor, it is possible to install resilient or textile floor covering
kind of performance we expect from a restaurant floor. using Mapei’s wide range of skimming compounds, selfIt is easy to get this kind of result with Mapei systems, levelling smoothing compounds and adhesives specifically
whichever solution you decide to adopt.

developed for each type of floor covering, with very low

If you opt for a solid wood floor, once the screed and emission level of volatile organic compounds. And lastly,
substrate have been prepared, suitable adhesive must be if you wish to restructure your bar or restaurant without
used to bond the floor. Then, after

interrupting business, Mapei

spreading on a coat of primer

has a new Fast Track line of

with high insulating capacity,

products that enable you to

you need to apply a coat of

install a resilient or textile floor

varnish with low emission level

covering with new skirting and

of volatile organic compounds to

edging profiles in just a few

provide protection from intense

hours.

footfall, followed by another layer

To protect the walls of bars and

of anti-acid coating to complete the job.

restaurants, on the other hand, a special paint may be

If, on the other hand, it is not your own restaurant, or if just applied to provide an anti-acid coating for the surface of
want to give the floor a new look without removing the old concrete.
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AMBIENTES DESTINADOS À RESTAURAÇÃO
DINING AREAS
Produtos para madeira | Products for wooden flooring
1 Betonilha / Screed

5 Fundo bicomponente à base de
água / Two-component waterbased undercoat

Mapecem Pronto

2 Adesivo / Adhesive

Ultracoat Premium Base

Ultrabond Eco S968 1K

6 Verniz bicomponente poliuretânico
à base de água / Two-component
water-based polyurethane paint

3 Madeira maciça / Solid wood
4 Betume / Grout

Ultracoat High Traffic

Ultracoat Binder

(2 demãos / 2 coats)

7 Reboco / Render

Nivoplan

8 Regularização / Smoothing
compound

Planitop 560

9 Fundo acrílico pigmentado /
Primer

Dursilite Base Coat

10 Tinta de água / Coating

Dursilite

10
9
8
7
6
6

5
2
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Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Betão / Concrete
1 Adesivo epoxídico /
Epoxy adhesive

Eporip

2 Primário / Primer
Primer SN + Mapenet 150 +

Quartzo 0,5

3 Primário / Primer
Primer SN + Quartzo 0,5

4 Revestimento cimentício
espatulável / Trowellable
cementitious paste

Ultratop Loft F

5 Promotor de aderência /
Adhesion promoter

Primer LT

7 Fundo acrílico / Acrylic base coat

Ultratop Base Coat

8 Acabamento poliuretânico
alifático / Aliphatic polyurethane
finish

Mapefloor Finish 58 W

6 Revestimento cimentício
espatulável / Trowellable
cementiotious paste

Ultratop Loft W
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“
“

O supermercado é o nosso reino.
Estamos aqui orgulhosamente
expostos para sermos escolhidos
pelos clientes, tanto no balcão como
nos corredores. Mas para conquistá-los,
o ambiente também deve estar
sempre em perfeita ordem.

”

The supermarket is our kingdom. We are put
here proudly on show to be chosen by the
customers, at both the counter and in the
aisles. But, to win them over, the surroundings
must also be in perfect order.

”
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REALIZAÇÃO OU RECONSTRUÇÃO RÁPIDA
DE PAVIMENTOS EM AMBIENTES COMERCIAIS
RAPID INSTALLATION OR RENOVATION OF FLOORS
IN COMMERCIAL ENVIRONMENTS

Centenas de pessoas percorrem os corredores usados para exibir e vender alimentos num supermercado
todos os dias. Um tráfego constante de carrinhos, bem como mercadorias sendo movimentadas em
porta paletes. Limpeza e higiene devem ser mantidas em todos os momentos, particularmente no caso
de acidentes, como uma garrafa quebrada ou um produto derramado sobre o chão.
Hundreds of people go up and down the aisles used to display and sell foodstuffs in a supermarket every
single day. A constant traffic of trolleys, as well as goods being moved around on pallet trucks. Cleanliness
and hygiene need to be maintained at all times, particularly in the case of accidents such as a broken bottle
or produce spilling over onto the floor.
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É muito comum encontrar fissuras no pavimento
cerâmico de um supermercado. As cargas elevadas
de mercadorias empilhadas nas prateleiras e
equipamentos usados para mover e manusear as
mercadorias, juntamente com danos acidentais,
significam que as intervenções de manutenção
precisam ser realizadas rapidamente. Na verdade,
é necessário garantir a segurança daqueles que
frequentam estes ambientes, mas também evitar
que pequenas fissuras degenerem em fissuras
maiores, fazendo com que humidade ou substâncias
penetrem no suporte.
Normalmente, no assentamento de um pavimento
ou de um revestimento cerâmico em parede, certos
tempos técnicos precisam ser respeitados. Estes
tempos dependem da composição dos materiais
utilizados para fazer as várias camadas do pavimento
ou revestimento e, somente se estes tempos forem
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rigorosamente seguidos, tem a possibilidade de
passar para as fases de trabalho sucessivas, evitando
defeitos técnicos e estéticos. A Mapei desenvolveu
uma série de sistemas para a rápida realização ou
reconstrução de pavimentos neste tipo de ambiente,
para que possam ser reabertos ao público num curto
espaço de tempo: são argamassas pré-misturadas,
de presa rápida e adjuvantes cimentícios de presa
e endurecimento rápidos. Para o acabamento,
aconselhamos argamassas de betumação antieflorescências, hidro-repelentes e resistentes ao
bolor, e selantes de elevada resistência mecânica e
química.
Para intervenções rápidas em paredes, é possível
usar barramentos hidrófugos, pinturas de parede
laváveis com pouca adesão de sujidade e selantes
poliuretânicos de baixo módulo elástico, que fazem
parte da ampla gama de produtos coloridos Mapei.

It is quite a common event to come across cracks
in ceramic floors in a supermarket. The high stress
loads from goods stacked on shelves and equipment
used to move and handle goods, along with accidental
damage, means that maintenance interventions need
to be carried out quickly. In fact, the safety of those
who use these types of shop needs to be guaranteed at
all times, and small cracks need to be repaired quickly
before they turn into more widespread damage that
allows damp or aggressive substances to penetrate
and attack the substrate.
Normally, when a ceramic floor or wall covering
is installed, certain technical times need to be
respected. These times depend on the composition of
the materials used to make the various layers of the
tiling, and only if these times are strictly adhered to
may you go on to the next phase without the risk of
defects or having a poor finish.
Mapei has developed a series of systems for making
or renovating floors quickly in this type of environment
so they may be reopened to the public after a very
short time: pre-blended, rapid-setting mortars and
rapid-setting and hardening cementitious admixtures.
For finishing work we recommend anti-efflorescence,
mould-resistant, water-repellent grouting mortars
and high-strength sealants with high resistance to
chemicals.
For rapid interventions on walls, you may apply waterrepellent skimming compounds, washable waterbased paints with low dirt pick-up and low modulus
polyurethane sealants belonging to Mapei vast range
of coloured products.
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REALIZAÇÃO OU RECONSTRUÇÃO RÁPIDA DE PAVIMENTOS
EM AMBIENTES COMERCIAIS
RAPID INSTALLATION OR RENOVATION OF FLOORS IN COMMERCIAL
ENVIRONMENTS
Produtos para cerâmica e materiais pétreos | Products for ceramic tiles and stone material
1 Pavimento velho em cerâmica
fissurado / Cracked old ceramic
tile floor

5 Grés porcelânico / Porcelain tiles

Dursilite Base Coat

6 Betume / Grout

Ultracolor Plus

2 Camada desolidarizante /
Separating layer

10 Tinta de água / Coating

Dursilite

7 Selante / Sealant

Mapeflex PU20

3 Betonilha / Screed

Mapecem Pronto

9 Fundo acrílico pigmentado /
Primer

8 Regularização / Smoothing
compound

11 Selante / Sealant

Mapeflex PU40

Planitop 540

4 Adesivo / Adhesive

Keraquick Maxi S1

10

9
8

11
5

7

4
3
2
1

30

6

5
4
3

2
1

Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Betonilha / Screed

Topcem Pronto

2 Primário + polvilhação / Primer +
broadcast

Primer SN + Quartzo 1,2

4 Polimento / Polishing
5 Acabamento óleo-hidrorrepelente
/ Hydrophobing finish

Mapecrete Stain Protection

3 Argamassa cimentícia
autonivelante + agregado para
sistema “Terrazzo” / Self-levelling
cementitious mortar + aggregate
for terrazzo system
Ultratop + agregados naturais /
natural aggregates
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“
“

Frescura e qualidade são as minhas melhores
características. Além disso, são também os melhores
cortes, aqueles que todos prefeririam cozinhar e servir.
Para me manter no meu melhor, tenho que ficar em
ambientes adequados, capazes de resistir ao frio e
garantir sempre a máxima higiene.

”

Freshness and quality are my best features.
Besides, they are also the best cuts, the ones everyone would
prefer to cook and serve. To keep me at my best I have to
be in suitable surroundings that can withstand the cold and
guarantee maximum hygiene at all times.

”
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AMBIENTES DESTINADOS AO PROCESSAMENTO
DE PEIXE E CARNE
AREAS USED FOR PROCESSING MEAT AND FISH

Existem inúmeros fatores que afetam o projeto dos revestimentos de áreas
dedicadas ao processamento e armazenamento de carne e peixe: as baixas
temperaturas necessárias para a conservação de alimentos, a presença
abundante de água durante o processo, a ação agressiva de resíduos e de sais
em contacto com paredes e pavimentos, o uso maciço de produtos químicos
para a limpeza e esterilização.
There are numerous factors that have to be taken into consideration when designing
coatings and coverings for areas used to store meat and fish: low temperatures to
conserve the meat and fish, the high amount of water used during the process cycles,
the aggressive action of scraps and salts coming into contact with walls and floors and
the widespread use of chemical products for cleaning and sterilising.
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A facilidade de limpeza, juntamente com uma eficiente
impermeabilização e resistência química e mecânica,
são as características procuradas para os ambientes
destinados ao processamento e conservação de
carne e peixe. Os resíduos abundantes dos ciclos
de processamento estão de facto carregados com
componentes orgânicos que devem ser removidos
com lavagens frequentes, para evitar a penetração
no pavimento. As superfícies de parede e pavimento
requerem um elevado nível de impermeabilização de
água, mas também dos produtos químicos usados
para a limpeza e higienização das instalações.
O uso no pavimento de resinas epoxídicas ou de
revestimentos com argamassa tricomponente à base
de poliuretano-cimento proporcionam uma solução
eficaz: a continuidade da superfície é combinada
34

com a sua elevada resistência, seja em contacto
com produtos químicos, como ao choque térmico e
à abrasão, ou às solicitações dos meios mecânicos.
Fáceis de limpar, os pavimentos em resina são
impermeáveis à água e mantêm características
antiderrapantes mesmo na presença de líquidos.
Para a realização de paredes ou pavimentos em
cerâmica, a Mapei fornece sistemas que integram
argamassas de betumação com elevada resistência
química e adesivos com deslizamento vertical
nulo, bem como tintas antiácidas ou selantes
bicomponentes de elevada resistência química e
mecânica. Estão também disponíveis adesivos e
juntas realizadas com a tecnologia BioBlock®, que
previne a formação de fungos e a sua proliferação na
presença de humidade.

Easy to clean, along with highly efficient waterproofing,
strength and resistance to chemicals, are the
characteristics needed in areas used for processing
and storing meat and fish. In fact, the high amount
of remains and scraps produced by the processing
cycles are full of organic components that need to be
washed away frequently to prevent them penetrating
into the floor.
The surface of walls and floors need to be highly
impermeable to both water and other chemical
substances used to clean and sterilise such areas.
The use of epoxy resin flooring or three-component,
polyurethane-cement based coating products provide

To bond ceramic wall and floor tiles, Mapei supplies

an efficient solution: continuous surfaces combined

systems that integrate grouting products with high
resistance to chemicals with adhesives with no
vertical slip and anti-acid paints or mechanically and
chemically resistant two-component sealants.
Adhesives and grouts with BioBlock® technology are
also available to prevent the formation and spread of
mould in damp conditions.

with resistance to chemical substances, thermal
shock, abrasion and stresses from mechanical
handling equipment.
Easy to clean, resin floors are waterproof and remain
non-slip, even when wet.
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AMBIENTES DESTINADOS AO PROCESSAMENTO
DE PEIXE E CARNE
AREAS USED FOR PROCESSING MEAT AND FISH
Produtos para cerâmica e materiais pétreos | Products for ceramic tiles and stone material
1 Suporte em betão / Concrete
substrate

4 Impermeabilização /
Waterproofing

2 Promotor de aderência / Bonding
promoter

5 Adesivo / Adhesive

3 Betonilha / Screed

6 Betume / Grout

Eporip

Topcem

Mapelastic + Mapeband SA
Granirapid
Kerapoxy

6
5

4
3
2
1
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5
4
3

2
1

Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Pavimento velho em cerãmica
danificado / Exiting damaged
cementitious flooring
2 Primário / Primer

Mapefloor I 900 + Rete 320

3 Argamassa epoxídica / Epoxy
mortar

Mapefloor I 900 + Quartzo 1,9

4 Formulado epoxídico + pasta
colorida / Epoxy formulate +
colouring paste

Mapefloor I 300 SL +
Mapecolor Paste
(3 demãos) / (3 coats)

5 Cordão compressível + selante /
Compressible cord + sealant

Mapefoam +
Mapeflex PU 45 FT
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“
“

Nunca, como no nosso
caso, a aparência engana.
Parecemos leves, mas na
realidade somos todos
falsos magros. Tentar
transportar-nos não é uma
piada. E o risco de cair e
espalhar está sempre ao
virar da esquina.

”

Looks have never been more
deceiving. We may seem like
lightweights, but we are really
false weaklings. It is not a joke
trying to move us around. And
the risk of falling and spilling is
always just around the corner.

”
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AMBIENTES DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
AO ENGARRAFAMENTO E À ARMAZENAGEM
DE BEBIDAS
AREAS USED TO PREPARE, BOTTLE AND STORE DRINKS

O processo industrial de engarrafamento é
caracterizado pela presença constante de líquidos,
água acima de tudo. Existem também outras
bebidas que, pela sua composição, têm um
elevado grau de agressividade em relação aos
materiais com os quais entram em contacto: do
leite aos sumos, das bebidas não-alcoólicas ao
vinho e licores ou cervejas.
The industrial bottling process is characterised by the
constant presence of liquids, mainly water. But there
are also other drinks which, because of their particular
composition, can be highly aggressive to the materials
they come into contact with: from milk to fruit juices
and from non-alcoholic drinks to wines, spirits and beer.
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O correto projeto das inclinações dos pavimentos aos choques térmicos. Particularmente adequadas
deve

ser

combinado

com

uma

cuidadosa para ser utilizadas em pavimentos de todas as zonas,

impermeabilização, que evita a penetração de mesmo molhados, dos complexos de produção, estas
líquidos através das juntas até ao suporte.

argamassas têm uma notável resistência a agentes

Para pavimentos na indústria de bebidas, a Mapei químicos agressivos: dos ácidos orgânicos ao tanino,
propõe uma série de revestimentos epoxídicos e do ácido láctico e oleico e aos açúcares, dos álcalis aos
formulações à base de poliuretano-cimento de sais, das gorduras aos hidrocarbonetos. A ausência
última geração que, além de cumprir os requisitos de porosidade superficial evita a acumulação de
internacionais de segurança nos ambientes de resíduos líquidos e bactérias, facilitando a limpeza e a
processamento de alimentos, efetivamente cumprem manutenção, bem como a impermeabilidade à água e
as exigências das empresas no sector. As suas ao óleo. Duráveis, funcionais, seguros, são altamente
propostas de argamassas tricomponentes garantem resistentes a cargas de equipamentos pesados e
elevada resistência à abrasão e à ação mecânica dos veículos usados para manuseio e transporte de
meios de transporte, às mudanças de temperatura e paletes de mercadorias embaladas.
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The correct design of slopes in floors must be

Durable, functional and safe, they are highly resistant

combined with efficient waterproofing to prevent

to compressive loads from heavy plant equipment

liquids penetrating through joints into the substrate.

and vehicles used for handling and transporting

For floors in the drinks industry Mapei proposes a

pallets of packed goods.

series of epoxy coatings and the latest generation
of polyurethane-cement formulations which, apart
from meeting international safety standards for
food processing environments,
provide an efficient answer to
the requirements of companies
operating in this sector.
The

Company’s

solutions

of

articulated

three-component

mortars provide high resistance
to abrasion and the action of
mechanical handling equipment,
temperature changes and thermal
shock.
Particularly suitable for flooring in
all areas of production plants, including wet floors,
these mortars also provide a high level of resistance
to aggressive chemical agents: from organic acids
to tannins, from lactic and oleic acid to sugars, and
from alkalis to salts, fats and hydrocarbons.
The absence of surface porosity prevents liquid
residues and bacteria accumulating and makes them
easy to clean and maintain, as well as impermeable
to water and oil.
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AMBIENTES DESTINADOS À PREPARAÇÃO, AO ENGARRAFAMENTO
E À ARMAZENAGEM DE BEBIDAS
AREAS USED TO PREPARE, BOTTLE AND STORE DRINKS
Produtos para cerâmica e materiais pétreos | Products for ceramic tiles and stone material
1 Suporte e betão / Concrete
substrate

4 Betume / Grout

2 Adesivo / Adhesive

5 Selante / Sealant

Keraflex Maxi S1

Kerapoxy CQ
Mapeflex PU 20

3 Ladrilhos em grés porcelânico /
Porcelain tiles

4
5

3

2

1

42

4
3
2
1

Produtos para pavimentos cimentícios e em resina | Products for cementitious and resin floors
1 Betão / Concrete
2 Primário + polvilhação / Primer + broadcast

Primer SN + Quartzo 0,5

3 Formulado epoxídico + pasta colorida + polvilhação / Epoxy formulate + colouring paste + broadcast

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quartzo 0,5

4 Formulado epoxídico + pasta colorida / Epoxy formulate + colouring paste

Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste
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“

Pura, transparente, limpa,
essencial para a vida.
No entanto, uma pequena
fissura num tanque ou
cano é o suficiente para
eu ser contaminada por
bactérias e perder a
minha saúde. E isso seria
um problema sério...

“
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Pure, transparent, clean,
indispensable to life. And yet
a small crack in a tank or pipe
is all it takes to contaminate
me with bacteria or make me
lose my goodness. And that
would be a serious problem.

”
”

SISTEMAS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO
DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL
STRUCTURES FOR WATERPROOFING DRINKING
WATER TANKS

A água é um recurso particularmente precioso para a humanidade, bem como para a saúde e o bemestar económico de uma comunidade. As perdas das redes de distribuição de água, normalmente
devido a fissurações ou desgaste geral, levam à perda de milhões de litros de água potável por ano
e, como resultado, a um desperdício desse precioso recurso e prejuízos económicos.
Water is a particularly precious resource for mankind, as well as for the health and economic
wellbeing of entire communities. Leaks from water distribution networks, normally due to cracks
or general wear and tear, lead to the loss of millions of litres of drinking water every year and, as a
result, a waste of this precious resource and economic damage.
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Existem muitos sistemas Mapei estudados para
garantir a correta impermeabilização de tanques,
canais, reservatórios elevados e obras hidráulicas
em betão para a contenção de água potável. Estas
soluções, diferentes em função da específica tipologia
de intervenção a realizar, são unidas pela sua
conformidade com os requisitos da normas estritas
em vigor (em Itália DM 174/04) sobre os materiais
a serem utilizados em sistemas de abastecimento
de água destinados para o consumo humano, com
particular referência ao valor da “migração global”.
As membranas à base poliureia pura, aplicáveis
por pulverização sobre suportes adequadamente
preparados, apresentam características excecionais de
elasticidade e resistência à rotura, mesmo com baixas
temperaturas, bem como a resistência a químicos,
fenómenos de abrasão e à penetração das raízes.
As argamassas cimentícias osmóticas garantem uma
impermeabilização eficaz de estruturas em betão ou
alvenaria, mesmo em ligeira contrapressão, aderindo
perfeitamente ao suporte.
E por último, para a reparação de tanques de
compensação contendo água potável de tubagens,
aconselha-se intervir com uma argamassa
fibrorreforçada, e seguidamente revestir a estrutura
com uma tinta bicomponente à base de resinas
epoxídicas e pigmentos especiais com alto poder de
cobertura, certificada de acordo com o Regulamento
UE 10/2011.
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Mapei has developed a multitude of systems to
guarantee the right degree of waterproofing for concrete
storage tanks, channels, water towers and hydraulic
works used to contain drinking water.
While each of these solutions are different depending
on the type of intervention to be carried out, the
thing they have in common is that they all meet the
requirements of stringent standards currently applied
(Ministerial decree 174/04 in Italy) regarding materials
used in systems for water for human consumption, with
particular reference to their “global migration” value.
Spray-applied pure polyurea membranes, applied on
substrates prepared according to specification, have
exceptional elasticity and tear strength, including at
low temperatures, as well as resistance to chemicals,
abrasion and root penetration.
Osmotic cementitious mortars guarantee efficient
waterproofing for concrete and masonry structures,
including against water under light counter-pressure,
and adhere perfectly to substrates.
And lastly, for repairs to compensation tanks for
drinking water from pipework, we recommend applying
fibre-reinforced mortar and to coat the structure with
two-component, epoxy resin-based paint with special
pigments with good covering properties, certified in
compliance with Regulation EU 10/2011.

SISTEMAS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
DE ÁGUA POTÁVEL
STRUCTURES FOR WATERPROOFING DRINKING WATER TANKS
1 Estrutura em betão / Concrete structure
2 Argamassa estrutural para a reparação
de betão armado / Structural mortar
for repairing reinforced concrete

3
2
5

Planitop Rasa & Ripara R4

3 Argamassa cimentícia anticorrosiva /
Cementitious anti-corrosion mortar

Mapefer 1K

4 Primário / Primer
Triblock P (2 demãos / 2 coats)

4

5 Pintura epoxídica adequado para
o contacto com água potável / Epoxy
paint suitable for contact with drinking
water Mapecoat DW25
(2 demãos / 2 coats)

1

1 Estrutura em betão / Concrete structure
2 Primário / Primer

Triblock P

3 Membrana impermeabilizante à base
de poliureia pura / Pure polyurea-based
waterproofing membrane

Purtop 1000

2
3

2

1
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Há mais de 80 anos, a Mapei fornece, nos seus 81 estabelecimentos,
soluções de excelência, contribuindo para a construção
de pequenas e grandes obras modernas e a reabilitação e
conservação de importantes edifícios de património artístico e
cultural, comercial e industrial, italiana e mundial. Trata-se de
aditivos para o betão, argamassas especiais, impermeabilizantes,
tintas de proteção, resinas e pavimentos cimentícios, adesivos e
selantes para cada tipo de material, até às soluções específicas
para o reforço estrutural.
Tudo isto seguindo uma muito bem definida filosofia empresarial:
especialização no mundo da construção, internacionalização,
investigação e desenvolvimento de produtos cada vez mais
evoluídos, assistência e consultoria, trabalho de equipa, atenção
à saúde dos aplicadores e utilizadores. A Mapei executa um
projeto de sustentabilidade em todo o mundo, estudando e
disponibilizando produtos não perigosos e de baixíssima emissão
de compostos orgânicos voláteis (VOC). As certificações Mapei
de produtos e sistemas de gestão, qualidade, meio ambiente
e segurança são emitidas por organizações acreditadas e
reconhecidas internacionalmente. Além disso, a Mapei promove
a sustentabilidade desenvolvendo programas e aderindo a
organizações internacionais, desenvolvendo produtos e soluções
tecnológicos avançados que contribuem para salvaguardar o
meio ambiente e a saúde dos aplicadores e utilizadores, apoiando
os projetistas e os construtores a realizar projetos inovadores
certificados com LEED, BREEAM, etc.
Particularmente para o sector de alimentos, a Mapei desenvolveu:
• enchimento epoxídico bacteriostático com a tecnologia
BioBlock®, que obteve a certificação pela Universidade de
Modena (Itália), de acordo com a norma ISO 22196:2007 como
betumação protegida pela formação e a proliferação de microorganismos;
• produtos para impermeabilizar e proteger estruturas em betão
que, graças à nova certificação de acordo com a D.M. 174 de
6/4/2014, podem ser utilizados também em contacto com água
potável;
• selantes também estes adequados em contacto com água
potável, conforme confirmado pelas certificações emitidas pelo
Instituto de Higiene de Varsóvia (Polónia) e pelo Water Quality
Center Australiano;
• formulados específicos resinosos conforme as normas para o
uso em ambientes alimentares, EN 1186, EN 13130 e prCEN/
TS 14234, bem como o Decreto de Bens de Consumo que
representam a conversão das diretivas 89/109/CEE, 90/128/CEE
e 2002/72/CE para contactos com géneros alimentares.
Para responder aos requisitos de higiene e limpeza, a Mapei
desenvolveu a tecnologia BioBlock®, que impede a presença
de humidade, a formação e a proliferação de diferentes tipos
de bolores e a tecnologia Fast Track Ready, que identifica os
produtos que permitem aplicar revestimentos em curto prazo,
reduzindo custos e inconvenientes. Para mais informações sobre
o Grupo Mapei e as suas linhas de produtos, visite o nosso site
www.mapei.pt
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For more than 80 years Mapei has been in the business of supplying,
in its 81 plants, solutions of excellence and has played an important
role in the execution of small to large-scale modern building projects
and in renovation and conservation work on important buildings
belonging to our artistic, cultural, commercial and industrial
heritage in Italy and all around the world. These include admixtures
for concrete, special mortars, waterproofing products, protective
paints, resins and cementitious flooring, adhesives and sealants for
all types of material and specially developed solutions for structural
strengthening work.
All this following a well-defined corporate philosophy: specialisation
in the building world, internationalisation, research and development
into increasingly technologically-advanced products, tailor-made
service and support for our clientèle, teamwork, concern for the
health and safety of all those who use our products. Mapei is
travelling the world with a sustainability project by developing and
offering non-hazardous products with very low emissions of volatile
organic compounds (VOC). Moreover, Mapei concretely promotes
sustainability by joining international programs and organisations,
developing technologically-advanced products and solutions
which contribute to safeguarding the environment and the health
of installers and users, helping designers and contractors create
innovative LEED, BREEAM, etc. projects.
In particular for the food industry, Mapei has developed:
• an epoxy mortar with a bacteriostatic agent and BioBlock® technology,
which has been certified by the University of Modena (Italy) according
to ISO 22196:2007 standards as a grouting mortar protected against
the formation and proliferation of micro-organisms;
• products for waterproofing and protecting concrete structures which,
thanks to the new certification in compliance with Italian Ministerial
Decree 174 - 6/4/2004 can also be used on surfaces in contact with
drinking water;
• sealants also suitable for surfaces in contact with drinking water as
confirmed by the certifications issued by the Institute of Hygiene in
Warsaw, Poland and the Australian Water Quality Center;
• special resins formulates which comply with standards applied in the
foodstuffs sector, EN 1186, EN 13130 t and prCEN/TS 14234, as
well as the Decree of Consumer Goods that represent the conversion
of European directives 89/109/EEC, 90/128/EEC and 2002/72/EC
regarding contact with foodstuffs.
To meet the needs of cleanliness and hygiene, Mapei has developed
the BioBlock® technology, impeding the formation and proliferation
of various types of mould in damp conditions and the Fast Track
Ready technology, identifying products for rapid installation of floor
and wall coverings, reducing costs and disturbance.
For more information about Mapei Group and their product lines we
invite you to visit our website at www.mapei.it

Os produtos Mapei são além disso:
• resultado dos inovadores
laboratórios de Investigação &
Desenvolvimento do Grupo;
• formulados com materiais
reciclados e ultraligeiros;
• desenvolvidos para reduzir o
consumo energético;
• produzidos localmente em fábricas
que respeitam o ambiente.

Mapei products are also:
• based on the innovative R&D labs of
Mapei Group;
• formulated with recycled, ultra-light
material;
• developed to reduce energy
consumption;
• manufactured locally in 		
eco-sustainable plants.

Mapei promove concretamente a
sustentabilidade desenvolvendo
programas e aderindo a organizações
internacionais, criando produtos e
soluções tecnológicas avançadas
que contribuem para salvaguardar o
ambiente e a saúde dos aplicadores
e utilizadores, colaborando com
projetistas e construtores a realizar
projetos inovadores com certificações
LEED, BREEAM, etc.

Mapei concretely promotes sustainability
by joining international programs
and organisations, developing
technologically-advanced products
and solutions which contribute to
safeguarding the environment and the
health of installers and users, helping
designers and contractors create
innovative LEED, BREEAM, etc. projects.
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Fast Track Ready, a tecnologia Mapei
que identifica os produtos que permitem
o assentamento de revestimentos em
curto prazo, reduzindo os custos e
inconvenientes.
Fast Track Ready, Mapei technology
identifying products for rapid installation of
floor and wall coverings, reducing costs and
disturbance.

Impermeabilizantes e protetores
para o betão certificados de acordo
com o D.M. 174 de 6/4/2014, para
a utilização em contacto com água
potável. Selantes adequados ao
contacto com água potável certificados pelo
Instituto de Higiene de Varsóvia (Polónia) e a lei
Water Quality Center australiano.
Waterproofing and protecting concrete products
certified in compliance with Italian Ministerial Decree
174 - 6/4/2004 for surfaces in contact with drinking
water. Sealants suitable for surfaces in contact with
drinking water certified according to the Institute of
Hygiene in Warsaw, Poland and the Australian Water
Quality Center.

LowDust, a tecnologia Mapei que permite
reduzir a emissão de pó durante as fases
de mistura, preparação e utilização de um
produto em pó.
LowDust, Mapei technology allowing dust
emissions during the mixing, working and
application phases of powdered products to be
reduced.
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Formulados resinosos em
conformidade com as normas
para a utilização em ambientes
alimentares, EN 1186, EN 13130
e prCEN/TS 14234, bem como o Decree of
Consumer Goods que representam a conversão
das diretivas 89/109/EEC, 90/128/EEC e
2002/72/EC para o contacto com alimentos.
Resins formulates which comply with standards
applied in the foodstuffs sector, EN 1186, EN 13130
and prCEN/TS 14234, as well as the Decree of
Consumer Goods that represent the conversion of
European directives 89/109/EEC, 90/128/EEC and
2002/72/EC regarding contact with foodstuffs.

Mapei obteve o certificado em
relação aos tecidos unidirecionais
em fibra de carbono da linha
MapeWrap C, emitido pelo
Instituto Americano ICC-ES
de acordo com o documento AC125 “Acceptance
Criteria for concrete and reinforced and unreinforced
masonry strengthening using externally bonded
fiber-reinforced polymer (FRP) composite system”.
Mapei has obtained the certificate concerning unidirectional carbon fiber fabrics of the MapeWrap C
range, issued by the ICC-ES American Institute
according the AC125 document “Acceptance Criteria
for concrete and reinforced and unreinforced masonry
strengthening using externally bonded fiber-reinforced
polymer (FRP) composite system”.

A Mapei conseguiu intervir, graças
às soluções da linha de reforço
estrutural, mesmo em momentos
de extrema dificuldade, como por
exemplo o terramoto em Emilia
Romagna (Itália), onde os edifícios
de preparação e conservação
de alimentos foram seriamente
danificados.

Thanks to the special solutions from
the structural strengthening line,
Mapei has also demonstrated their
ability to intervene at even the most
difficult and extreme times, such as
the earthquake that hit the Reggio
Emilia area, where buildings used for
processing and conserving food had
been seriously damaged.

Enchimento epoxídico
bacteriostático com a tecnologia
BioBlock®, certificado segundo
a norma ISO 22196:2007 como
betumação protegida pela formação
e proliferação de microrganismos.
Epoxy mortar with a bacteriostatic
agent and BioBlock® technology,
certified according to ISO 22196:2007
standards as a grouting mortar
protected against the formation and
proliferation of micro-organisms.

BioBlock®, a tecnologia Mapei que
impede em presença de humididade a
formação e a proliferação de diversos
tipos de bolores.
BioBlock®, Mapei technology impeding
the formation and proliferation of various
types of mould in damp conditions.
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Pág. 3 Spumantificio Rotari - Mezzocorona - Itália

Page 3 Rotari sparkling wine production plant - Mezzocorona - Italy

Pág. 4 Caves Takler - Szekszárd - Hungria

Page 4 Takler wine cellars - Szekszárd - Hungary

Pág. 5 Centro logístico armazenamento Coop - Roma - Itália

Page 5 Coop supermarket stockhouse - Rome - Italy
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Granada - Espanha

Page 9	Comapa ham scasoning plants - Granada - Spain

Pág. 10 Estabelecimento Arte Dolciaria Maglio - Maglie - Itália
Pág. 11 Indústria alimentar - Plzen - República Checa
Pág. 16 Westin Diplomat Resort & SPA - Hollywood - EUA
Pág. 17 Neptunbad SPA - Colonia - Alemanhã
Pág. 21 Restaurante Hamerican’s - Milão - Itália
Pag. 22 Gordon Ramsay Restaurant - Las Vegas - EUA
Pág. 23 Restaurante Pescheria con Cottura - Milão - Itália
Pág. 27 Supermercado Simply - Rovigo - Itália
Supermercado PCC - Seattle - EUA
Iper - Varese - Itália

Page 10 Maglio confectionary plant - Maglie - Italy
Page 11 Foodstuff factory - Plzen - Czech Republic
Page 16 Westin Diplomat Resort & SPA - Hollywood - USA
Page 17 Neptunbad SPA - Cologne - Germany
Page 21 Hamerican’s restaurant - Milan - Italy
Page 22 Gordon Ramsay restaurant - Las Vegas - USA
Page 23 Pescheria con Cottura restaurant - Milan - Italy
Page 27 Simply supermarket - Rovigo - Italy
PCC supermarket - Seattle - USA
Iper supermarket - Varese - Italy
Page 28 Nova Karolina mall - Ostrava - Czech Republic

Pág. 28 Nova Karolina Mall - Ostrava - República Checa

Page 29 Continente supermarket - Loulé - Portugal

Pág. 29 Hipermarcado Continente - Loulé - Portugal

Page 33 Toucher butcher - Barbiano - Italy

Pág. 33 Macelleria Toucher - Barbiano - Itália

Page 34 Linea Azzurra S.r.l. fish production plant - Genoa - Italy

Pág. 34 Estabelecimento de processamento de peixe Linea
Azzurra S.r.l. Genova - Itália

Page 36 Flesh production plant - Latina - Italy

Pág. 36 Centro de processamento de carnes - Latina - Itália

Page 39 Amarcord brewery - Pecchio - Italy
Roxane bottling plant - Merignies - France

Pág. 39 Cervejaria Amarcord - Pecchio - Itália
Fábrica de Roxane - Merignies - França

Page 40 Coca Cola plant - Palma De Mallorca - Spain

Pág. 40 Fábrica da Coca Cola - Palma de Maiorca - Espanha
Pág. 41 Fábrica da Coca Cola - Palma de Maiorca - Espanha
Pág. 45 Aqueduto AP Padova - Milão - Itália
Pág. 46 Aqueduto AP Padova - Milão - Itália
Reservatório de suspensão - Rovigo - Itália

Page 41 Coca Cola plant - Palma De Mallorca - Spain
Page 45 AP Padova aqueduct - Milan - Italy
Page 46 AP Padova aqueduct - Milan - Italy
Suspended water tank - Rovigo - Italy
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