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O design inerente a um ambiente exclusivo e elegante, com 
um efeito estético que vai caracterizar os parâmetros do hotel, 
é um desafio para os profissionais de design que podem desta 
forma mostrar realmente o seu talento.
A escolha de cores e materiais de acabamento de valor 
absoluto pode transformar um espaço funcional numa 
verdadeira vitrina. Ao mesmo tempo, o design cuidadoso 
destes ambientes também faz uso de sistemas de instalação 
com a capacidade de garantir os melhores resultados estéticos 
e funcionais, que permanecem assim ao longo dos anos.
Materiais resilientes e têxteis, bem como os LVT («Luxury Vynil 
Tiles») mais modernos e inovadores, são frequentemente 
escolhidos e usados por arquitetos para criar pavimentos e 
revestimentos nas diferentes áreas do hotel.
A Mapei pode vangloriar-se de anos de experiência no 
desenvolvimento de sistemas e produtos específicos e 
certificados, adequados para a instalação destes materiais, 
tornando-se um parceiro fiável para a projetação e design e 
execução de intervenções complexas.

The design of exclusive, elegant surroundings with a marked 
aesthetic effect which characterize hotel settings is a challenge 
for design professionals who can here really show their talent. The 
choice of colours and finishing materials of absolute value can turn 
a functional space into a showplace. At the same time, the careful 
design of these surroundings also makes use of installation systems 
with the ability to guarantee the best aesthetic and functional results, 
which remain so over the years.
Resilient and textile materials, as well as the more modern and 
innovative LVT («Luxury Vynil Tiles»), are often chosen and used by 
architects to create floor and wall coverings in the different hotel 
areas.
Mapei can boast years of quailified experience armed with specific 
product systems suitable for the installation of these materials, 
becoming a reliable partner in the design and execution of complex 
interventions.
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LOBIES E ÁREAS PÚBLICAS
LOBBIES AND PUBLIC 
AREAS

Um Lobby bem desenvolvido deverá não só acolher bem um cliente, 
mas também as suas malas, carrinhos de bagagem, assim como 
outras cargas rolantes. 
Dependendo da altura do Lobby, o controlo de ruido também 
poderá ser uma preocupação.
Em resposta a estes requisitos de conceção, a Mapei possui a mais 
compreensiva gama de produtos para realizar e nivelar suportes que 
irão providenciar as correctas características mecânicas, produtos 
para o isolamento acústico, produtos para aplicar qualquer tipo de 
resiliente, LVT e revestimentos têxteis, para proteger e melhorar a 
capacidade antiderrapante das superfícies.

A well-designed lobby should welcome not only the customer but 
also his suitcases, luggage carts and other rolling loads. 
Depending on the level of the lobby, noise control may also be a 
concern. 
As a response to these design requirements, Mapei has the most 
comprehensive range of products for creating and levelling off 
substrates to provide the correct mechanical characteristics, products 
for acoustic insulation, adhesives to install every type of resilient, LVT 
and textile floorings and coatings for protecting and improving the 
slip-resistance of the surfaces.
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RESTAURANTES E BARES
RESTAURANTS AND HOTEL 
COFFEE SHOPS

Em áreas utilizadas para o consumo de alimentos, tais como 
restaurantes, bares e cantinas, é necessário conseguir um meio 
termo \ diálogo entre a estética e funcionalidade de forma a alcançar 
o equilíbrio perfeito. Nestes espaços, as superfícies estão, mais do 
que noutros locais, em risco constante de contacto com substâncias 
potencialmente agressivas ou de se manchar, ao mesmo tempo 
que têm de garantir um alto nível de higiene.
Quando a higiene de interiores é um requisito crucial, o pavimento 
resiliente prova ser o material ideal, pois permite criar uma superfície 
densa e compacta, e impermeabilizada, que também pode 
"continuar ascendentemente" \ “Subir” pelas paredes, eliminando 
quaisquer juntas com o chão, onde a sujidade e as bactérias podem 
depositar-se ou formar-se. Todas as juntas podem ser seladas a 
quente para desinfeção total da superfície.
Os produtos e sistemas Mapei para a preparação de substratos e 
colagem destes tipos de pavimentos, possibilitam a obtenção dos 
melhores resultados em termos de estética e desempenho.

In areas used to consume food, such as restaurants, bars and 
canteens, aesthetics and functionality are required to dialogue with 
each other in the constant search for a perfect balance. In these 
spaces, the surfaces are, more than in other settings, at risk of coming 
into contact with potentially aggressive substances or being stained, 
while having to guarantee a high level of hygiene. 
When the hygiene of interiors is a crucial requirement, resilient floor 
proves to be the ideal material, as it permits to create a compact, 
dense and sealed surface that can also «continue up» walls, thereby 
eliminating any joints with the floor where dirt and bacteria can 
deposit or form. All joints can be heat-sealed for total surface 
disinfection. 
Mapei products and systems for the preparation of substrates and 
bonding of these types of floorings, make it possible to obtain the 
best results in terms of aesthetics and performance.
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COZINHAS
KITCHENS

As cozinhas são as áreas onde se concentra a maior quantidade de 
alimentos.
Como resultado, as paredes e os pavimentos ficam expostos 
diariamente à agressão de muitos tipos diferentes de substâncias, 
além de altas temperaturas, vapor e condensação. A água, juntamente 
com as substâncias agressivas dos detergentes, desempenha um 
papel importante na cozinha.
Nestas áreas, os revestimentos de pavimentos e paredes devem ser 
escolhidos para garantir um alto padrão de higiene e limpeza, bem 
como características antiderrapantes.
Os pavimentos resilientes, juntamente com os produtos de instalação 
mais adequados da Mapei, são os melhores aliados das cozinhas.
Quando são aplicados em estruturas horizontais e verticais, formam 
uma espécie de "concha" impermeabilizante contínua que protege 
os substratos.

Kitchens are the areas 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. Water, together with the 
aggressive substances in detergents, is a key player in the kitchen. 
In these areas floor and wall coverings have to be chosen in order to 
guarantee a high standard of hygiene and cleanliness, as well as anti-
slip characteristics.
Resilient floorings, together with the most suitable Mapei’s installation 
products, are the best allies of kitchens. 
When they are applied on horizontal and vertical structures they 
form a kind of continuous waterproofing «shell» which protects 
substrates.
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SALAS DE REUNIÃO E 
CONVENÇÃO, ESCRITÓRIOS
MEETING AND 
CONVENTION ROOMS, 
OFFICES

As estruturas de recepção incluem escritórios, bem como salas 
de reuniões e convenções. Nestes ambientes, a escolha do 
pavimento deve ser encetada tendo por base\prioridade o conforto 
e a prioridade do cliente ou do utilizador, para além da estética, 
tentando maximizar a segurança e reduzir o ruído.
Mesmo para criar estes ambientes, na maioria das vezes a escolha 
do designer recai em pavimentos têxteis em camadas ou azulejos 
ou pavimentos resilientes, que devem ser instalados com sistemas 
capazes de garantir a máxima funcionalidade e durabilidade ao 
longo do tempo.

Receptive structures include offices, as well as meeting and 
convention rooms. In these environments, the choice of the flooring 
has to be taken keeping the customer’s or the user’s comfort as 
a priority, in addition to aesthetics, trying to maximize safety and 
minimize noise. 
Even to create these environments, for the most of the times the 
designer’s choice falls into textile floorings in sheets or tiles or 
resilient floorings, which have to be laid with systems capable of 
guaranteeing maximum functionality and durability over time.
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QUARTOS E CORREDORES 
GUEST ROOMS AND 
CORRIDORS

Revestimentos têxteis e resilientes para pavimentos, comumente 
usados em quartos e corredores em hotelaria, precisam combinar 
beleza e alta resistência ao tráfego, desgaste e limpeza frequente. 
A alcatifa dupla é um pilar para áreas como quartos e corredores. 
Dependendo do adesivo, a instalação pode ser permanente ou 
liberável; em qualquer caso, os tempos de instalação e pronto a 
usar são muito curtos, permitindo renovar e substituir facilmente o 
pavimento, intervenções habituais em hotéis.
Também para esse fim, os painéis e azulejos LVT são cada vez 
mais utilizados nos quartos de hotéis como alternativas de baixa 
manutenção à alcatifa. Estes novos pavimentos imitam de perto 
a aparência da madeira, pedra e ladrilho, com a vantagem, 
principalmente na renovação de quartos, da espessura reduzida, o 
que permite o seu uso para cobrir pavimentos pré-existentes. Além 
disso, as áreas danificadas podem ser substituídas de maneira rápida 
e económica por meio de sistemas de instalação muito rápidos, 
possibilitando ter pavimentos prontos a usar em pouco tempo. As 
soluções da Mapei para a instalação de LVT e têxteis e destacam-se 
pela integridade e alto desempenho dos sistemas que permitem que 
os quartos e os corredores fiquem acessíveis em muito pouco tempo.

Textile and resilient floor coverings, commonly used in guest rooms  
and corridors in hospitality settings, have to combine beauty and high 
resistance to traffic, wear and frequent cleaning. Double stick carpet 
is a mainstay for areas such as rooms and corridors. Depending on 
the adhesive, installation can be permenent or releasable; in any case 
installation and ready for use times are very short making it possible 
to easily renovate and replace flooring, typical interventions in hotels. 
Also for this purpose, LVT planks and tiles are increasingly used in 
guest rooms as low-maintenance alternatives to carpet. These new 
floorings closely mimic the appearance of wood, stone and tile, with 
the advantage, particularly when renovating rooms, of their reduced 
thickness which permits their use for covering pre-exixting floors. 
Morover, damaged areas can be quickly and inexpensively replaced 
by means of very fast installation systems, making it possible to have 
ready for use floorings in a very short time. Mapei’s solutions for the 
installation of LVT and textiles stand out for the completeness and high 
performances of the systems which allow the rooms and the corridors 
to be accessible in a very short time.
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CASAS  
DE BANHO
BATHROOMS

Transmitir os mais altos níveis de conforto e uma receção calorosa, 
além de oferecer aos hóspedes os mais altos padrões de bem-
estar, é a tendência que caracteriza o design de casas de banho 
contemporâneas em hotéis proeminentes. Tudo isto se traduz no 
uso de revestimentos de pavimentos e paredes de alta qualidade, 
a fim de garantir um ambiente atrativo, facilidade de manutenção 
e alto nível de higiene. Os sistemas de impermeabilização Mapei, 
combinados com produtos de instalação de alta performance e 
nova geração para pavimentos LVT e resilientes, ajudam a alcançar 
estes objetivos. Além disso, revestimentos de parede e pavimento 
resistentes e de LVT são cada vez mais usados em ambientes de 
hotéis, com o intuito de modernizar casas de banho existentes e 
transformá-las em instalações bonitas e funcionais.

Transmitting the highest levels of comfort and a warm welcome, as 
well as providing guests with the highest standards of wellbeing, is 
the trend which characterises the design of contemporary bathrooms 
in leading hotels. This all translates into the use of high quality floor 
and wall coverings in order to guarantee attractive surroundings, ease 
of maintenance and high level of hygiene. 
Mapei waterproofing systems, combined with high performance and 
new generation installation products for LVT and resilient floorings, all 
help achieve these objectives.
Moreover, resilient and LVT wall- and floor-coverings are increasingly 
used in hospitality setting for retrofitting existing bathrooms into 
beautiful, functional bathrooms.
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DEGRAUS, ESCADAS 
E ELEVADORES
STEPS, STAIRS AND 
ELEVATORS

Regra geral, as escadas e os elevadores são elementos imprescindíveis 
em qualquer projeto, especialmente quando se trata de áreas 
públicas e ambientes de hotéis. A gama de produtos Mapei inclui 
também uma linha de produtos caracterizada por uma ampla 
seleção de sistemas complementares e específicos para a instalação 
de elementos projetados para dar um toque final aos ambientes, 
tais como por exemplo, revestimentos têxteis e resilientes, degraus, 
rodapés e saliências em diferentes tipologias de substratos.

Stairs and elevators ideally complete any project, expecially when 
it comes to public areas and hotel settings. Mapei product range 
of resilient and textile line comprises also a broad selection of 
complementary and specific systems for the installation of elements 
designed to add a finishing touch to environments, for instance textile 
and resilient coverings, steps, skirtings, stairangles and nosing onto 
different typologies of substrates.
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VESTIÁRIOS, SPAS E ÁREAS 
DE BEM-ESTAR
CHANGING ROOMS, SPAS 
& WELLNESS AREAS

Sofisticação e exclusividade são os principais aspetos a que 
os arquitetos de centros de bem-estar e spa aspiram. Altas 
temperaturas e altos níveis de humidade, e às vezes até altos níveis 
de sais ou substâncias agressivas, significa que é essencial contar 
com pavimentos resilientes, instalados com adesivos e sistemas 
Mapei, desenvolvidos especificamente para suportar tais tensões, e 
garantir o sucesso e a durabilidade do trabalho.
A saúde e a higiene são os requisitos para revestimentos de 
pavimentos e paredes em ambientes públicos, como vestiários 
em spas e ginásios. Expostos a uso intenso, precisam de sistemas 
de instalação e impermeabilização sólidos, com a capacidade de 
resistir à água presente de forma permanente na superfície, o que 
também mantém as propriedades estéticas ao longo dos anos.
Também nestes ambientes, recomenda-se o uso de revestimentos 
resilientes e LVT para pavimentos e paredes, impermeabilizantes e 
repelentes à água, além de fáceis de limpar e que garantam alto 
nível de higiene.

Sophistication and exclusivity are the key aspects which architects of 
wellness and spa centres aspire to. High temperatures and high levels 
of humidity, and sometimes even high levels of salts or aggressive 
substances, means it is essential to rely on resilient floorings, 
installed with Mapei adhesives and systems specifically developed to 
withstand such stresses, to guarantee the success and durability of 
the work. 
Healthiness and hygiene are the requirements for floor and wall 
coverings in public environments such as changing rooms in spas 
and gyms. Exposed to intense use, they need sound installation and 
waterproofing systems, with the ability to resist water remaining 
permanently on their surface, which also maintain their aestethic 
properties over the years. 
Also in these environments, the use of resilient and LVT floor and wall 
coverings, which are waterproofing and water-repellent, as well as 
easy to clean and which have to guarantee high level of hygiene, is 
recommended.
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GINÁSIOS E ÁREAS DE 
LAZER INTERIORES
GYMS AND INTERNAL PLAY 
AREAS

Uma série de especificações exclusivas torna os pavimentos 
resilientes a melhor opção para áreas públicas e privadas de 
alto tráfego: o design, a resistência ao impacto, o conforto, as 
características antiderrapantes, os altos níveis de higiene e a fácil 
limpeza.
Graças à sua ampla gama de sistemas e adesivos para a instalação de 
pavimentos resilientes, a Mapei tem as melhores soluções também 
para estes ambientes.

A series of unique specifications make resilient floorings the best 
choice for high traffic public and private areas: design, resistance to 
impact, comfort, anti-slip characteristics, high hygiene levels, easy 
cleanability.
Thanks to its wide range of systems and adhesives for the installation 
of resilient floorings, Mapei has the best solutions also for these 
environments.
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Pavimentação existente em 
cerâmica  
Existing ceramic flooring
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ÁREAS DE RELAXAMENTO 
E PARQUES EXTERIORES
EXTERNAL RELAX AREAS 
AND PLAYGROUNDS

Os pavimentos de borracha e a relva são frequentemente usados 
também para áreas de lazer exteriores e áreas de relaxamento 
em torno de estruturas projetadas para serem acolhedoras e 
hospitaleiras.
Manutenção reduzida, ausência de desperdício de água, durabilidade, 
bom efeito estético, conforto e absorção de choques: estas são as 
razões pelas quais os designers costumam escolher estes materiais 
para pequenos e grandes jardins, áreas de relaxamento, terraços, 
miradouros, canteiros de flores, áreas de lazer e piscinas.
A gama de soluções Mapei, nestes casos, fornece produtos 
de instalação específicos que mantêm as suas características 
inalteradas ao longo do tempo, embora sujeitos a tráfego e 
mudanças higrotérmicas, bem como agentes atmosféricos que 
caracterizam estes contextos.

Rubber flooring and turf are often used also for external recreation 
and relax areas around structures designed to be welcoming and 
hospitable.
Reduced-maintenance, no waste of water, durability, good aesthetic 
effect, comfort and shock absorption: these are the reasons why 
designers often choose these materials for small and large gardens, 
relaxation areas, terraces, gazebo, flowerbeds, play areas and 
poolsides.
The range of Mapei solutions, in these cases, provides specific 
installation products that keep their characteristics unchanged over 
time even though subject to excursions and hygrothermal changes, 
as well as atmospheric agents which characterize these contexts.
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PRODUTOS PARA A INSTALAÇÃO 
DE LVT, REVESTIMENTOS 
RESILIENTES E TÊXTEIS
PRODUCTS FOR THEINSTALLATION 
OF LVT, RESILIENT AND TEXTILE
COVERINGS

BETONILHAS
SCREEDS

Mapecem Pronto
Argamassa de retração controlada pré-misturada, pronta a usar, de 
aderência e secagem rápida (24 horas), para betonilhas.
Pre-blended, ready-to-use, quick-setting and drying (24 hours), controlled 
shrinkage mortar for screeds.

Topcem Pronto
Argamassa de retração controlada pronta a usar, de aderência normal 
com alta eficiência térmica para betonilhas de secagem rápida (4 dias).
Ready-to-use, normal-setting, controlled-shrinkage mortar with high 
thermal efficiency for quick-drying (4 days) screeds.

ARGAMASSAS NIVELANTES
LEVELLING COMPOUNDS

Planex HR
Argamassa autonivelante de secagem rápida, resistente à humidade 
para camadas de 1 a 10 mm de espessura para aplicações internas e 
externas.
Rapid-drying, moisture-resistant, self-levelling smoothing mortar for layers 1 to 
10 mm thick for internal and external applications.

Planex HR Maxi
Argamassa autonivelante de secagem rápida, resistente à humidade 
para camadas de 2 a 20 mm de espessura para aplicações internas e 
externas.
Rapid-drying, moisture-resistant, self-levelling smoothing mortar for layers 
2 to 20 mm thick for internal and external applications.
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Planipatch Fast Track
Argamassa tixotrópica de secagem ultrarrápida e granulometria fina:
• reparações de até 25 mm;
• colocação de revestimentos resilientes após 1 hora.
Fine-grained, ultra quick-drying, thixotropic patching compound for:
• repairs up to 25 mm;
• laying of resilient coverings after 1 hour.

Planiprep Fast Track
Argamassa cimentícia tixotrópico de textura fina e secagem ultra rápida, 
adequada para nivelar e barrar substratos internos novos e existentes para torná-
los adequados para a colagem de todos os tipos de revestimento de pavimento 
muito rapidamente, incluindo resilientes e têxteis.
Ultra rapid-drying fine textured thixotropic cementitious skimming compound, 
suitable for levelling and skimming new and existing internal substrates to make 
them suitable for bonding all types of floor covering very quickly , including resilients 
and textiles.

Ultraplan
Argamassa autonivelante e de endurecimento ultrarrápido para 
espessuras de 1 a 10 mm.
Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses 
from 1 to 10 mm.

Ultraplan Eco
Argamassa autonivelante e de endurecimento ultra rápido para 
espessuras de 1 a 10 mm.
Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses 
from 1 to 10 mm.

Ultraplan Fast Track
Argamassa autonivelante de secagem ultra rápida para espessuras de 1 a 
10 mm. É adequada para restaurar pavimentos resilientes que precisam 
estar prontos para uso \ rapidamente em tempos rápidos.
Ultra-fast drying self-levelling compound for thicknesses from 1 to 10 mm. It 
is suitable for restoring resilient floor which have to be ready for use in quick 
times.

Ultraplan Maxi
Argamassa autonivelante e de endurecimento ultra rápido para 
espessuras de 3 a 40 mm.
Self-levelling, ultra quick-hardening smoothing compound for thicknesses 
from 3 to 40 mm.
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PRODUTOS PARA A INSTALAÇÃO DE LVT, REVESTIMENTOS RESILIENTES E TÊXTEIS
PRODUCTS FOR THE INSTALLATION OF LVT, RESILIENT AND TEXTILE COVERINGS

PRIMÁRIOS
PRIMER

Eco Prim Grip
Primário pronto a usar, composto por resina acrílica sintética e inertes 
de sílica para substratos não absorventes.
Ready-to-use primer made from synthetic acrylic resin and silica inerts 
for non absorbent substrates.

Eco Prim PU 1K
Primário de poliuretano mono-componente, isento de solventes, e 
de cura por humidade para consolidação e impermeabilização de 
betonilhas cimentícias.
One-component, solvent-free, moisture curing polyurethane primer for 
consolidating and waterproofing cementitious screeds.

Eco Prim T Plus
Primário acrílico em dispersão aquosa para substratos absorventes e 
não absorventes.
Acrylic primer in water dispersion for absorbent and non absorbent substrates.

Eco Prim VG
Primário acrílico pronto a usar em dispersão aquosa para substratos 
absorventes.
Ready to use acrylic primer in water dispersion for absorbent substrates.

Primer MF
Primário epoxídico bicomponente e isento de solventes para 
consolidação e impermeabilização de betão e betonilhas cimentícias e 
de cimento.
Two-component, solvent-free epoxy primer for consolidating and 
waterproofing cementitious and concrete screeds.
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ADESIVO EM DISPERSÃO 
DISPERSION ADHESIVES

Ultrabond Eco 4 LVT 
Adesivo LVT reforçado com fibra. Desenvolvido especificamente para a 
instalação de pavimentos de LVT, garante os mais altos desempenhos 
em termos de aderência e estabilidade dimensional.
Fibre-reinforced LVT adhesive. Specifically developed for the installation 
of LVT floorings, it guarantees the highest performances in terms of 
adhesion and dimensional stability.

Mapecryl Eco
Adesivo multiuso para a colagem em pavimentos e paredes de vinil, 
têxtil e lenóleo. 
Multi-purpose adhesive for vinyl, textile and linoleum wall and floor 
coverings..

Ultrabond Eco Tack 4 LVT
Adesivo de aderência permanente em dispersão aquosa para pavimento 
LVT de fácil instalação e remoção.
Permanent tack adhesive in water dispersion for loose lay LVT floor.

Ultrabond Eco 530
Adesivo de elevada e rápida presa inicial para a colagem de linóleo e 
revestimentos resilientes em paredes. 
Adhesive with high and fast initial bond. For the wet-bed installation of 
linoleum and resilient wall coverings.

Ultrabond Eco Tack TX+

Taquificante para placas de carpete de fácil instalação e remoção.
Tackifier for loose-lay carpet tiles.

Ultrabond Eco V4 Evolution
Adesivo universal "all in one" de rápida e forte presa inicial com um 
tempo aberto alongado para pavimentos e revestimentos resilientes e 
têxteis.
“All in one” universal adhesive with strong, rapid initial tack and long open 
time for resilient and textile floor and wall-coverings.
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ADESIVOS REATIVOS 
REACTIVE ADHESIVES

Adesilex G19
Adesivo bicomponente de epóxi-poliuretano para pavimentos 
resilientes e têxteis em substratos absorventes e não absorventes 
internos e externos. Especificamente desenvolvido para a instalação de 
pistas de atletismo de borracha.
Two-component, epoxy-polyurethane adhesive for resilient and textile 
flooring on internal and external absorbent and non-absorbent substrates. 
Specifically developed for the installation of rubber athletic tracks.

Adesilex G20 Fast
Adesivo bicomponente de epóxi-poliuretano de aderência rápida e 
baixa viscosidade para pavimentos resilientes e têxteis em substratos 
absorventes e não absorventes internos e externos. Particularmente 
adequado para a instalação de pavimentos finos, também em camadas 
de impermeabilização de fibra de vidro, como MAPELAY, para evitar 
que apareçam nervuras do adesivo.
Low viscosity fast set, two-component epoxy-polyurethane adhesive for 
resilient and textile flooring on internal and external absorbent and non-
absorbent substrates. Particularly suitable for installing thin flooring, also 
onto waterproofing fiberglass underlays such as MAPELAY, in order to 
avoid the ribs of adhesive may show through.

Ultrabond Eco MS 4 LVT
Adesivo monocomponente de polímero de silicato de para LVT. 
Particularmente adequado para a colocação de LVT e PVC em ambientes 
húmidos.
One-component, polymer-silylate adhesive for LVT. Particularly suitable 
for laying LVT and PVC in wet environments.

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
Adesivo monocomponente de silicato de polímero para a instalação de 
LVT em pavimentos e paredes.
One-component, polymer-silylate adhesive for the installation of LVT on 
floors and walls.

Ultrabond Eco S 1000 1K
Adesivo monocomponente, reforçado com fibra, à base de polímero de 
silicato para revestimentos de borracha, poliolefina e linóleo.
One-component, fibre-reinforced, silylate polymer-based adhesive for 
rubber, polyolefine and linoleum floor coverings.

PRODUTOS PARA A INSTALAÇÃO DE LVT, REVESTIMENTOS RESILIENTES E TÊXTEIS
PRODUCTS FOR THE INSTALLATION OF LVT, RESILIENT AND TEXTILE COVERINGS
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ACESSÓRIOS 
ANCILLARY PRODUCTS
Flexcolor 4 LVT
Argamassa para LVT pronta a usar.
Ready to use grout for LVT.

Kerapoxy 4 LVT
Argamassa epóxi bicomponente para pavimentos LVT.
Two-component epoxy grout for LVT floorings.

Mapecoat Wet & Dry R11
Acabamento em poliuretano alifático antiderrapante bicomponente 
em dispersão aquosa para revestimentos de pavimento resilientes.
Two-component aliphatic, anti-slip polyurethane finish in water dispersion 
for resilient floor coverings.

Mapecoat 4 LVT
Acabamento em poliuretano alifático antiderrapante bicomponentes 
em dispersão aquosa para LVT.
Two component aliphatic, anti-slip polyurethane finish in water dispersion 
for LVT.

Mapecontact
Fita adesiva reforçada para a colocação de perfis, placas de base, 
coberturas e revestimentos resilientes e têxteis em degraus.
Reinforced adhesive strip for laying profiles, base-boards, covings and 
resilient and textile coatings on steps.

Mapelay
Folha de impermeabilização e isolamento de PVC reforçada com 
fibras de vidro, para assentamento de pavimentos resilientes e tecidos 
internos em substratos com fissuras particularmente sujas ou húmidas 
ou sujeitas a humidades ascendentes de ação capilar.
PVC waterproofing and isolating sheet reinforced with glass fibres, for 
laying internal resilient and fabric floors on substrates which have cracks, 
which are particularly dirty or damp or which are subject to capillary-action 
rising damp.
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Mapesonic GD 4 LVT
Subpavimentos acústicos para LVT.
Acoustic underlayment for LVT.

Mapesonic SA 4 LVT
Subpavimentos acústicos autoadesivos para LVT.
Self-adhesive acoustic underlayment for LVT.

Planiprep 4 LVT
Argamassa niveladora pronta a usar mais suave para LVT. Este produto 
é usado para nivelar e suavizar (até uma margem afilada em camadas 
de até 2 mm de espessura) superfícies internas de pedra e cerâmica 
existentes. Preenche juntas e intervalos entre os ladrilhos e forma um 
acabamento fino e suave, adequado para ladrilhos e placas LVT de fácil 
instalação e remoção ou LVT colados para colar com adesivos reativos 
muito rapidamente (após 2 horas).
Ready-to-use grout smoother for LVT. This product is used to level off and 
smooth over (down to a feather edge in layers up to 2 mm thick) existing 
internal ceramic and stone surfaces. It fills joints and gaps between tiles 
and forms a fine, smooth finish suitable for loose-lay LVT tiles and planks 
or glue-down LVT to be bonded with reactive adhesives very quickly (after 
2 hours).

Ultrabond Eco Contact
Adesivo de contacto sem solventes para revestimentos de pavimentos 
e paredes resilientes e têxteis. É adequado para colar coberturas, filetes, 
degraus e cantos.
Solvent-free contact adhesive for resilient and textile floor and wall 
coverings. It is suitable for bonding covings, fillets, steps and corner pieces.

PRODUTOS PARA A INSTALAÇÃO DE LVT, REVESTIMENTOS RESILIENTES E TÊXTEIS
PRODUCTS FOR THE INSTALLATION OF LVT, RESILIENT AND TEXTILE COVERINGS
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Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360 
Fax +351 263 860 369
www.mapei.pt
E-mail: info@mapei.pt
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