
UR
BAN
UR
BAN
UR
SYSTEMS



SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS
BAN
SYSTEMS
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBANBAN
URUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BANBAN
URURURURURURURURURURURURURUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
URURURURURURURURURURURURUR
BAN
URURURURURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
URURURUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBAN
URURURURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN
URURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR
SYSTEMS

URURURUR
BANBANBANBANBANBANBANBAN
UR
BANBANBANBAN
SYSTEMS
BAN
UR
BAN
UR
SYSTEMS

URURURURURUR
BANBANBANBANBAN
SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

URURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
URURURURUR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
URUR
BAN
UR
BAN
URUR
BANBANBAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN
UR
BAN
UR
BAN
UR
BAN
URUR
BAN
UR
BANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBAN



01

>

>

Para toda administração pública, a 
qualidade da sua ação no território é 
expressa, antes de mais, no respeito e 
valorização dos espaços urbanos. 
A Mapei é um ponto de referência para 
arquitetos, técnicos e especialistas, 
encarregues de administrar o património 
urbano, com uma gama de soluções 

direcionadas.

Materiais e produtos com máxima 

versatilidade aplicativa e prestações de 

topo, capazes de combinar estética, 

sentido prático e durabilidade. Produtos 

em perfeita sintonia com os requisitos 

normativos, oferecendo a segurança 

que uma grande empresa como a 

Mapei pode oferecer.
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em áreas urbanas

Soluções Mapei
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Sistema Mapestone
Pavimentos monolíticos 
impermeáveis
Sistema cimentício de elevatíssimas 
prestações mecânicas, é a solução 
ideal para realizar calçadas urbanas 
transitáveis mesmo para tráfego 
intenso de veículos, usando qualquer 
tipo de pedra (blocos sólidos, blocos 
pequenos, placas com baixa espessura).

Mapestone Joint 
Pavimentos elásticos e drenantes
Resina poliuretânica isenta de solventes, 
não inflamável, que permite realizar 
pavimentos arquitetónicos elásticos e 
drenantes, resistente ao gelo  
e absorventes ao som, moderadamente 
transitáveis em calçadas e também 
para tráfego intenso de veículos em 
cubos, paralelepípedos e seixos.

Sistema
Mapestone
Mapestone
Joint

Os pavimentos arquitetónicos
modernos em pedra
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PROJETO
E EXECUÇÃO
Os pavimentos arquitetónicos modernos em pedra 
devem ser estudados e projetados como obras de 
modo a DURAR ao longo do tempo, como acontece 
com qualquer construção vertical. Deste ponto de vista, 
a escolha do sistema de assentamento é fundamental. 
Ao mesmo tempo, a profissionalismo dos trabalhadores, 
qualificados para o assentamento de pedras, é um 
passo fundamental para uma correta execução destas 
obras. Escolhas de sistemas inadequados e métodos 
de assentamento incorretos encurtam a "vida" dos 
pavimentos em pedra.

OS CICLOS DE GELO DEGELO,
OS SAIS DESCONGELANTES E O SAL 
MARINHO 
O forte calor gerado pelo uso de sais descongelantes 
(cloreto de cálcio e de sódio) contrasta com um súbito 
arrefecimento causado por baixas temperaturas 
atmosféricas. Essa alternância, combinada com os ciclos 
gelo degelo (tensões criadas pelo arrefecimento da água 
transformando-se em gelo), gera contrações, expansões 
e falhas que degradam as juntas e o suporte. A ação dos 
cloretos presentes no sal marinho acelera o processo de 
degradação em matrizes cimentícias porosas.

AS SOLICITAÇÕES 
MECÂNICAS
O tráfego rodioviário devido à passagem contínua de 
carros e veículos pesados, determina as solicitações 
à compressão (peso próprio dos veículos) e tração 
(realização de manobras pelos veículo) que causam o 
abatimento dos suportes não homogéneos e pouco 
resistentes sobre os quais as pedras do pavimento estão 
assentes.

AS CAUSAS  
DA DEGRADAÇÃO
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Os pavimentos 
arquitetónicos modernos em pedra



08

O Sistema Mapestone monolítico representa a 
solução “chave na mão” para obter obras que duram 
no tempo, resistentes aos ciclos gelo degelo, ao uso 
dos sais descongelantes e à água do mar. 
A Mapei desenvolveu produtos cimentícios pré-
misturados, com excecionais características físico-
químicas adequadas para ambientes ciclicamente 
secos e molhados, descritos na classe de exposição 
XF4, aos quais basta adicionar apenas água, 
compostos por ligantes especiais e agregados 
selecionados, para a realização de pavimentações 
arquitetónicas em pedra transitáveis. O sistema é 
constituído por: Mapestone TFB 60, argamassa 
em pó pré-misturada particularmente idónea para a 
execução de betonilhas e para o assentamento de 
pedra; Mapestone PFS, Mapestone PFS 2 Visco 
e Mapestone PFS PCC 2, argamassas em pó pré-
misturadas para a betumação das juntas. O uso 
combinado destes produtos cria uma estrutura 
monolítica e durável no tempo.

1  Betão
2  Tecido não tecido ou folhas em PVC
3  Mapestone TFB 60
4  Pórfiro e lajes
5  Mapestone PFS 2 ou Mapestone PFS 2 Visco ou Mapestone PFS PCC 2

AS SOLUÇÕES
MAPEI
Sistema
Mapestone

1

2

3

4
5

SEGURANÇA
Evita a decadência  
que causa acidentes.

DURABILIDADE
Suporta também o tráfego  
mais intenso de veículos.
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Os pavimentos 
arquitetónicos modernos em pedra

  

NEUTRO DARK GREY

Cores disponíveis para  
Mapestone PFS 2  
e Mapestone PFS 2 Visco

As cores expostas são indicativas e podem variar por 
motivos de impressão
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CAMPOS DE UTILIZAÇÃO
O Sistema Mapestone é utilizado para a 
realização de pavimentos arquitetónicos 
em pedra (cubos, calçada, seixos, lajes, 
blocos). Se não for necessário cumprir 
os requisitos para a classe de exposição 
XF3, XF4 e XS3 é possível realizar as juntas 
rapidamente utilizando Keracolor PPN.

VANTAGENS TÉCNICAS
• ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA

• HOMOGENEIDADE E UNIFORMIDADE DO PRODUTO

• RESISTÊNCIA AO GELO E AOS SAIS DESCONGELANTES

• RESISTÊNCIA AO SAL MARINHO OU ELEVADA DURABILIDADE 
EM OBRA

VANTAGENS LOGÍSTICAS
• REDUÇÃO DE RESÍDUOS E DE OBSTRUÇÕES EM OBRA

• BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

• LIMPEZA FÁCIL 

VANTAGENS SOCIAIS
• MENORES CUSTOS DE MANUTENÇÃO

• REDUÇÃO DE RUÍDO

• REDUÇÃO DE INCONVENIENTES PARA OS CIDADÃOS

• MENOS ACIDENTES (QUEDAS DE BICICLETAS,  
MOTOCICLISTAS, QUEBRA DE SALTOS)

VANTAGENS ECONÓMICAS
• ELEVADA DURABILIDADE DO TRABALHO ACABADO

• REDUÇÃO DE MANUTENÇÃO E/OU REPARAÇÃO

• NENHUM DESPERDÍCIO DE MATERIAL

• TEMPOS REDUZIDOS DE CONSTRUÇÃO
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Mapestone Joint é um ligante poliuretânico 
monocomponente com odor característico, isento 
de solventes, não inflamável, para a realização de 
pavimentos arquitetónicos drenantes e elásticos, 
particularmente resistentes aos sais descongelantes, 
às solicitações térmicas e aos ácidos, absorventes 
de som e que permitem a abertura ao tráfegoe num 
curto espaço de tempo, dentro de 48 horas após  
o assentamento, a +20° C. Disponível em bidões de 
25 kg, tambores de 200 kg e cisternas de 1000 kg.

Mapestone Joint Cleaner é novo agente de 
limpeza/diluente para Mapestone Joint. Utiliza-se 
preferencialmente antes do endurecimento do 
produto para a limpeza de eventuais resíduos de 
resina, que se depositam acidentalmente sobre o 
pavimento arquitetónico em pedra, durante a fase da 
selagem das juntas realizada com  Mapestone Joint. 
Utiliza-se também para a limpeza, no final do dia, das 
ferramentas usadas para a aplicação de Mapestone 
Joint. Disponível em bidões de 5 l.

VANTAGENS TÉCNICAS
• ELASTICIDADE DO SISTEMA

• CAPACIDADE DRENANTE

• RESISTENTE AO GELO,                
AOS SAIS DESCONGELANTES,                      
AO SAL E À MARESIA

1  Betão
2  Base de assentamento em agregado com 4/8 ou 3/6 mm numa espessura 

de 5/8 cm
3  Cubos em pórfiro ou outro material pétreo
4  Preenchimento de juntas em agregado com  3/6 mm
5  Mapestone Joint

VANTAGENS ECONÓMICAS
• ELEVADA DURABILIDADE DO TRABALHO ACABADO

• ELEVADA RESISTÊNCIA À AÇÃO DE LIMPEZA  
DE VARREDORES MECÂNICOS

• NENHUM DESPERDÍCIO DE MATERIAL

• TEMPOS REDUZIDOS DE CONSTRUÇÃO

VANTAGENS SOCIAIS
• MENORES CUSTOS DE MANUTENÇÃO

• REDUÇÃO DE RUÍDO

• REDUÇÃO DE INCONVENIENTES  
PARA OS CIDADÃOS

• MENOS ACIDENTES (QUEDAS DE BICICLETAS, 
MOTOCICLISTAS, QUEBRA DE SALTOS)

5

AS SOLUÇÕES
MAPEI
Mapestone 
Joint

SECÇÃO TIPO DE PAVIMENTO EM CUBOS 
APLICADO COM MAPESTONE JOINT
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Assentamento de cubos em cama de 
agregados 4/8 ou 3/6 mm

Após molhagem, vibrocompactação 
com chapa vibrante

Enchimento das juntas com agregados 
3/6 mm

Preenchimento das juntas com  
a resina Mapestone Joint

MAPESTONE JOINT BLOCK

Sistema para a realização de pavimento arquitetónicos em pedra elásticas e drenantes 
com a utilização de Mapestone Joint. Aplica-se a cubos, paralelepípedos  e seixos 
para pavimentos da classe P4, P5, P6, P7, P8 e P9.

>

Preparação e aplicação da mistura 
de agregados  3/6 mm e
Mapestone Joint

Aplicação de Mapestone Joint      
sobre o reverso das lastras

Assentamento e batimento das lastras Enchimento das juntas com 
agregados  3/6 mm e enchimento 
com Mapstone Joint

MAPESTONE JOINT SLAB

Sistema para a realização de pavimentos arquitetónicos em pedra elásticos e drenantes 
com a utilização de Mapestone Joint. Aplica-se em lastras para pavimentos da classe 
P4, P5 e P6.

Os pavimentos 
arquitetónicos modernos em pedra

Segundo a Norma UNI 11714-1:2018
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Sistemas para pavimentos 
em resina em áreas urbanas

Mapecoat
TNS

Os sistemas Mapecoat TNS são a 
solução para realizar superfícies urbanas, 
como ciclovias, áreas pedonais, parques 
de estacionamentos, áreas com tráfego 
de veículos e áreas polivalentes.
Elevada resistência a todas as condições 
climáticas, a substâncias de degelo e ao 
desgaste devido ao trânsito intenso 
dão aos sistemas Mapecoat TNS 
excelentes características de durabilidade.
Os sistemas Mapecoat TNS podem 
ser aplicados tanto em superfícies de 
asfalto como de betão, preservando 
assim a integridade do suporte e 
proporcionando um excelente efeito 
estético, graças à grande variedade de 
cores disponíveis.
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Os sistemas Mapecoat TNS Urban aplicados 
em superfícies de asfalto e de betão satisfazem 
as características prestacionais dos pavimentos 
e, ao mesmo tempo, a qualidade estética. Estes 
revestimentos são capazes de proteger aglomerados 
betuminosos ou cimentícios novos ou existentes, 
garantindo uma proteção constante e duradoura ao 
longo do tempo com todas as condições climáticas.
Além disso, graças à vasta gama de cores 
disponíveis, são soluções arquitetónicas com um 
efeito estético agradável que, combinado com 
uma elevada visibilidade, satisfazem os principais 
requisitos no âmbito da segurança rodoviária.
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Sistemas para pavimentos  
em resina em áreas urbanas

VANTAGENS:

• PROTETORES PARA SUPORTES  
EM BETÃO OU EM ASFALTO

• SOLUÇÕES ANTIDERREPANTES

• RESISTENTES EM CONTACTO COM 
ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS

• LONGA DURABILIDADE DAS 
SUPERFÍCIES GRAÇAS À ÓTIMA 
RESISTÊNCIA À ABRASÃO
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1)

2) 3)

2

3

Mapecoat TNS
Urban

Sistema multicamada à base de resinas 
acrílicas para a proteção e coloração de 
superfícies em asfalto ou betão destinadas 
ao tráfego ciclo pedonal.

1) Ciclovia-pedonal Estação FS, Verona, Itália

2) Área externa biblioteca municipal, Udine, Itália

3) Ciclovia-pedonal Estação FS, Verona, Itália
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3

4

2

1

5

Sistemas para pavimentos  
em resina em áreas urbanas

1  Asfalto
2  Mapecoat TNS White Base Coat
3  Mapecoat TNS Urban

4  Mapecoat TNS Line 
5  Mapecoat TNS Protection
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1)

Mapecoat TNS 
Urban Fast Track

Sistema à base de resinas acrílicas de secagem 
rápida para a reparação e a realização de ciclovias, 
áreas pedonais e transitáveis para permitir uma 
rápida reabertura das áreas tratadas.

1) Parque público, Jordan Spring, Austrália

2) Estacionamento público, Pordenone, Itália

3) Condomínio privado, Singapura
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5

2

1

3

4

2)

3)

 Mape-Asphalt Repair 0/8
2   Asfalto

Sistemas para pavimentos  
em resina em áreas urbanas

3  4  Mapecoat TNS Race Track
5  Mapecoat TNS Line

1
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Soluções rápidas para trabalhos 
de manutenção de estradas, 
ambientes industriais e áreas urbanas

Mapegrout
Mape-Asphalt
Repair 0/8
Planiseal 
Tra�c Coat EU

As soluções Mapei preveem o uso de 
um asfalto reativo especial pronto a 
usar, de argamassas cimentícias ou 
sistemas epoxídicas que permitem a 
reparação de estradas, autoestradas, 
praças, aeroportos e pavimentos 
industriais, com produtos fáceis e 
rápidos de colocar em obra, que 
permitem uma reabertura quase 
imediata da rodoviária.
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4
5

6

7

2

31

10
12

12

11

8

9

SOLUÇÕES RÁPIDAS PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO
DE ESTRADAS, AMBIENTES INDUSTRIAIS E ÁREAS URBANAS

 1  Betão

  2  Mapefill R

  3  Mapeshield S + Mapetape

  4  Adesilex P4 + Latex Plus

  5  Mapecoat TNS

  6  Mapefix PE SF

  7  Planitop 210

  8  Malech

   9  Elastocolor Pittura

 10  Asfalto

 11  Mapegrout SV Fiber

 12  Mape-Asphalt Repair 0/8
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As soluções Mapei propostas no âmbito de 
manutenção de estradas permitem a realização 
de intervenções de reparação com produtos 
caracterizados por elevadas prestações mecânicas 
e duradouros ao longo do tempo, mesmo em 
condições de esforços elevados. Os sistemas 
propostos são capazes de satisfazer os requisitos 
do mercado, visando cada vez mais o uso de novas 
tecnologias e aplicações, bem como as necessidades 
específicas das empresas.

VANTAGENS:

• FÁCEIS E RÁPIDOS A COLOCAR  
EM OBRA

• ENDURECEM SEM RETRAÇÃO

• PERMITEM UMA RÁPIDA 
COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DAS 
ESTRUTURAS REPARADAS E UMA 
REABERTURA QUASE IMEDIATA DA 
RODOVIA

MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8
Asfalto reativo monocomponente pronto a usar, 
a aplicar a frio para a reparação de buracos em 
estradas.

MAPEGROUT SV
Argamassa fluída de retração compensada de presa 
e endurecimento rápidos, disponível nas cores 
cinzento e preto.

MAPEGROUT SV T
Argamassa tixotrópica de retração compensada de 
presa e endurecimento rápidos, disponível na cor 
preta.

MAPEGROUT SV FIBER
Argamassa fluída de retração compensada 
fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa 
e endurecimento rápidos e de elevada ductilidade, 
para aplicações até -5°C.

MAPEGROUT COLABILE TI 20
Argamassa fluída de retração compensada, 
fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa 
normal e de elevada ductilidade.

PLANISEAL TRAFFIC COAT EU
Sistema epoxídico de endurecimento rápido para 
a realização de superfícies em betão resistentes à 
abrasão e antiderrapantes.

Soluções rápidas para trabalhos de manutenção de estradas, 
 ambientes industriais e áreas urbanas
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Mape-Asphalt
Repair 0/8

Asfalto altamente reativo monocomponente, pronto 
a usar, a aplicar a frio que, graças a um processo 
químico, endurece em contacto com o ar e com 
água, mesmo nos meses de inverno.
O produto permite reparar rapidamente pavimentos 
rodoviários e industriais em asfalto, sem interrupção 
do tráfego. 
Mape-Asphalt Repair 0/8 resiste a cargas de 
elevada intensidade, ao gelo e à chuva, e uma vez 
endurecido não sofre qualquer enfraquecimento, 
mesmo a temperaturas elevadas, garantindo um 
resultado duradouro e estável no tempo, semelhante 
a um asfalto tradicional aplicado a quente.
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Argamassa fluída de retração compensada, de 
presa e endurecimento rápidos de cor cinzento ou 
preto para a reparação de pavimentos em betão, 
fixação de coletores, tampas de caixas de visita e 
mobiliário urbano.
Mapegrout SV, contém ligantes hidráulicos 
especiais e cimentos de elevada resistência 
que conferem ao produto elevadas resistências 
mecânicas, impermeabilidade à água e elevada 
resistência à abrasão, permitindo a pedonabilidade 
e a passagem de veículos com rodas em borracha, 
após poucas horas da aplicação obra.

Mapegrout SV

Soluções rápidas para trabalhos 
de manutenção de estradas, 

 ambientes industriais e áreas urbanas
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Mapegrout SV T

Argamassa tixotrópica de retração 
compensada, de presa e endurecimento 
rápidos, de cor preta para a reparação de 
elementos e pavimentos em betão mesmo 
com pendente, bem como para a fixação 
de calhas de escoamento instaladas entre a 
estrada e a berma,  lancil de passeios, e para 
a fixação de mobiliário urbano.
Além disso, o produto pode ser utilizado 
para a reparação de obras rodoviárias que 
necessitam de ser reabertas ao tráfego em 
pouco tempo.
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Argamassa fluída de retração compensada 
fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa 
e endurecimento rápidos para a reparação de 
pavimentos em betão do tipo industrial, rodoviário 
e aeroportuário, para reconstruir e nivelar pilares em 
cais e pilares de viadutos rodoviários e em geral, para 
a reparação de estruturas sujeitas a elevadas cargas 
dinâmicas. Graças à sua composição particular, 
à presença das fibras em aço que conferem à 
argamassa uma elevada ductilidade e à presença de 
ligantes hidráulicos especiais, o produto é capaz de 
atingir rapidamente elevadas prestações mecânicas  
mesmo a -5°C garantindo, além disso, elevada 
resistência à abrasão e aos choques.

Mapegrout SV 
Fiber

Soluções rápidas para trabalhos 
de manutenção de estradas, 

 ambientes industriais e áreas urbanas
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   Mapegrout
Colabile TI 20

Argamassa fluída de retração compensada 
fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, 
de presa e endurecimento normais para a 
reparação de pavimentos em betão do tipo 
industrial, rodoviário e aeroportuário, para 
reconstruir e nivelar pilares em cais e pilares 
de viadutos rodoviários, e em geral para a 
reparação de estruturas sujeitas a elevadas 
cargas dinâmicas.
Graças à sua composição particular, à 
presença das fibras em aço que conferem 
à argamassa uma elevada ductilidade, e à 
presença de ligantes hidráulicos especiais, 
o produto possui uma elevada resistência à 
abrasão e aos choques.
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Sistema à base de resinas epoxídicas isenta de 
solventes, de endurecimento rápido, a utilizar com 
Bauxite White 1-3, agregados selecionados à 
base de silicatos de alumínio altamente resistentes 
à abrasão. O sistema pode ser vantajosamente 
utilizado para a realização de superfícies em betão 
antiderrapante em estradas e autoestradas, mesmo 
sujeitas a intenso tráfego de veículos, áreas de carga/
descarga, estacionamentos e pavimentos industriais. 
Além disso, o sistema é capaz de aumentar a vida 
útil das superfícies tratadas protegendo-as dos 
ciclos de gelo/degelo e de eventual presença de sais 
descongelantes.

Planiseal
Tra�c Coat EU

Soluções rápidas para trabalhos de 
manutenção de estradas, ambientes 

industriais e áreas urbanas
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Soluções para o assentamento 
de cerâmica e pedra natural
em espaços urbanos

Pavimentaos
em cerâmica 
e pedra 
natural

A escolha dos produtos para o 
assentamento em ambientes urbanos 
deve considerar as solicitações ligadas 
à tipologia de ambiente: variações 
de temperatura, presença de água, 
cargas pesadas. Por isto é necessário 
argamassas, adesivos e selantes de 
elevadas prestações com ótimas 
características de resistência mecânica e 
de deformabilidade.
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SOLUÇÕES PARA O ASSENTAMENTO DE CERÂMICA  
E PEDRA NATURAL EM ESPAÇOS URBANOS

 1  Topcem Pronto   2  Keraflex Maxi S1   3  Ultracolor Plus   4  Mapeflex PU 45 FT
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Há muitos produtos para o assentamento de 
pavimento, desde produtos para suporte, adesivos 
para o assentamento, argamassas para a betumação 
e selante. A escolha dos materiais mais adequados 
deve ser feita em função do uso específico pretendido 
das superfícies e das solicitações previstas em 
exercício. É por isso que, na vasta gama de produtos 
Mapei, podemos identificar alguns mais adequados 
para este fim. TOPCEM PRONTO

Argamassa pré-misturada pronta a usar, de presa 
normal para a realização de betonilhas de secagem 
rápida.

KERAFLEX MAXI S1 
Adesivo cimentício de elevadas prestações, 
deformável, particularmente indicado para o 
assentamento de grés porcelânico e pedra natural 
de grande formato.

ELASTORAPID
Adesivo cimentício de elevadas prestações, 
altamente deformável, de presa rápida, para ladrilhos 
cerâmicos e material pétreo.

KERACOLOR GG
Argamassa cimentícia de elevadas prestações, para 
a betumação de juntas até 15 mm.

ULTRACOLOR PLUS
Argamassa de elevadas prestações, 
antieflorescências, de presa e de secagem rápidas, 
para a betumação de juntas até 20 mm.

MAPEFLEX PU 45 FT
Selante poliuretânico de elevado módulo elástico  
e endurecimento rápido para movimentos até 20%.

VANTAGENS:

• ELEVADAS PRESTAÇÕES

• COMPATIBILIDADE ENTRE 
PRODUTOS DE OUTROS SISTEMAS

• DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS 
RÁPIDOS PARA UMA MAIS RÁPIDA 
APLICAÇÃO EM OBRA

Soluções para o assentamento 
de cerâmica e pedra natural 

em espaços urbanos
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Topcem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar, 
de presa normal e secagem rápida, para 
a realização de betonilhas. Os suportes 
realizados com Topcem Pronto têm ótimas 
características de resistência mecânica, o 
produto é de facto classificado como CT 
- C30 - F6 - A1FL em conformidade com a 
norma europeia EN 13813. O uso de uma 
argamassa pré-misturada para a realização 
do suporte reduz a possibilidade de erros na 
dosagem do ligante e na escolha do inerte, que 
podem comprometer as características finais 
da betonilha endurecida. Topcem Pronto é 
além disso a solução ideal onde é difícil obter 
inertes de boa qualidade e com uma correta 
granulometria ou no caso de intervenções em 
situações, como centros históricos, onde há 
dificuldade de transporte e de preparação 
dos ligantes tradicionais.
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Adesivo cimentício de elevadas prestações, de 
deslizamento vertical nulo, com tecnologia Low 
Dust, tempo aberto alongado, deformável com ótima 
trabalhabilidade, de baixíssima emissão de VOC, para 
ladrilhos em cerâmica; particularmente indicado para o 
assentamento de grés porcelânico e pedra natural (não 
sensível à água) de grande formato. O adesivo satisfaz 
aos requisitos da classe C2TE S1 em conformidade 
com a norma NP EN 12004.
É particularmente indicado para o assentamento 
de pavimentos sujeitos a tráfego intenso. Visto ser 
um produto deformável, da classe S1, tem uma boa 
capacidade de absorver deformações entre o suporte 
e os ladrilhos. O tempo aberto e o tempo de ajuste 
particularmente longos, facilitam as operações do 
assentamento.

Keraflex 
Maxi S1

Soluções para o assentamento 
de cerâmica e pedra natural 

em espaços urbanos
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Elastorapid

Adesivo cimentício bicomponente altamente 
deformável, de elevadas prestações, com tempo 
aberto alongado, de presa e hidratação rápidas e de 
deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos 
e material pétreo. O produto responde aos requisitos 
da classe C2FTE S2 em conformidade com a norma 
NP EN 12004. Indicado para colagem de todo o tipo 
de ladrilhos cerâmicos e para pedra natural mesmo 
moderadamente sensível à humidade.
Elastorapid é aconselhado para trabalhos de 
reparação rápida que requerem uma colocação 
em obra imediata; o tempo aberto alongado, além 
disso, permite trabalhar ainda melhor no verão. A 
elevada deformabilidade que o caracteriza permite 
o uso em superfícies sujeitas a irradiação solar 
direta e a fortes gradientes de temperatura, bem 
como em ambientes sujeitos a notáveis solicitações 
mecânicas e a vibrações.
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Argamassa cimentícia de elevadas prestações, 
modificada com polímero, de baixíssima emissão 
de VOC, para a betumação de cerâmica de todo 
o tipo e material pétreo. Responde aos requisitos 
da classe CG2WA em conformidade com a norma 
EN 13888.
Keracolor GG é indicado para a betumação de 
pavimentos exteriores graças às suas características 
de boa resistência à compressão, à flexão e aos 
ciclos de gelo/degelo e à sua boa durabilidade; as 
juntas realizadas com este produto têm além disso 
uma boa resistência à abrasão e sofrem baixas 
retrações. 
Misturando Keracolor GG com Fugolastic, aditivo 
polimérico especial à base de resinas sintéticas, 
melhoram as características finais obtendo 
resistências adequada mesmo sob severas 
condições de exercício.

Keracolor GG

Soluções para o assentamento de cerâmica 
e pedra natural em espaços urbanos
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Ultracolor
Plus

Argamassa de elevadas prestações modificada 
com polímero, antieflorescências, para a 
betumação de juntas de 2 a 20 mm, de presa 
e de secagem rápidas, hidrorrepelente com 
DropEffect®, resistente ao bolor com a tecnologia 
BioBlock®, de baixíssima emissão de VOC. 
Responde aos requisitos da classe CG2WA 
em conformidade com a norma EN 13888. 
Ultracolor Plus é indicado para a betumação, 
em interiores e exteriores, de pavimentos e 
revestimentos em cerâmica de todo o tipo, tijolo, 
material pétreo, pastilha de vidro e de mármore 
graças às suas características de resistência à 
abrasão, à compressão, à flexão e aos ciclos de 
gelo/degelo. 
Ultracolor Plus permite além disso obter 
juntas com cores uniformes sem manchas, 
graças à baixa absorção de água e à ausência 
de eflorescências.
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Adesivo e selante poliuretânico de elevado módulo 
elástico e endurecimento rápido para movimentos 
até 20%, adequado para a selagem de juntas de 
dilatação exteriores. O elevado módulo elástico 
torna-o adequado para superfícies sujeitas a 
tráfego intenso. Idóneo para a selagem de juntas 
em pavimentos em cerâmica, mesmo em locais 
submetidos a tráfego intenso, e em pavimento 
sujeitos a tráfego de veículos.
A sua consistência permite um assentamento rápido 
em obra e, graças ao endurecimento rápido, uma 
colocação em exercício em pouco tempo com 
consequentes vantagens económicas.
Para a selagem de pavimentos em pedra e mármore 
é preferível o uso de Mapesil LM.

Mapeflex 
PU 45 FT

Soluções para o assentamento de cerâmica 
e pedra natural em espaços urbanos
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