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História de capa
A 1 de outubro, a cortina foi levantada na Expo 2020 Dubai, a primeira exposição universal a
ser realizada num país da área do Médio Oriente/Norte de África/Ásia do Sul. Agendada para
2020 e depois adiada devido à pandemia, terminará a 31 de março de 2022.

Para mais informações, visite o nosso site mapei.pt
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Conexões globais para
o mundo de amanhã

© Expo 2020 Dubai Media Services

A 1 de outubro, a cortina foi levantada na Expo 2020 Dubai, a
primeira exposição universal a ser realizada num país da área
do Médio Oriente/Norte de África/Ásia do Sul. Agendada para
2020 e depois adiada devido à pandemia, terminará a 31 de
março de 2022.
No 50º aniversário da fundação dos Emiratos Árabes Unidos,
o Dubai torna-se uma grande montra para os países participantes, que apresentam uma seleção de ideias e projetos
inovadores inspirados na temática do evento, “ Connecting
minds, creating the future”.
Um tema articulado, declinado em três palavras-chave em
torno das quais a comunidade global se reúne com o objetivo de encontrar soluções para questões fundamentais: sustentabilidade (progresso e prosperidade sem comprometer
as necessidades das gerações futuras), mobilidade (sistemas
inovadores de logística, transportes e comunicação), oportunidade (criar um futuro melhor libertando o potencial dos

indivíduos e comunidades).
Os números do evento são impressionantes: mais de 200 pavilhões, 191 nações participantes, cerca de 25 milhões de visitantes previstos, que serão recebidos numa área total de 4,3
km2 (igual a 613 campos de futebol).
Espera-se que a Expo impulsione a economia do Dubai em
33 mil milhões de dólares, com a criação de quase 300.000
empregos. Tudo isto com especial foco na sustentabilidade
do projeto: o local da Expo obteve a certificação CEEQUAL,
enquanto cerca de 90% dos materiais utilizados na construção serão reutilizados para criar edifícios permanentes.
A Mapei está presente na Expo como “Partner of Italy Pavilion at Expo 2020 Dubai” e forneceu os seus produtos para a
realização de numerosos pavilhões, áreas de hospitalidade e
infraestruturas. Nesta edição especial, vamos falar-vos destas
intervenções, que otiginaram à criação de produtos ad hoc e
a presença constante de técnicos Mapei no local.

Uma ligação estreita entre empresa e território para “criar o futuro”

FALA VERONICA
SQUINZI, DIRETORA
ADMINISTRATIVA DA
MAPEI
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“Connecting Minds. Creating the
future” é o tema desta edição que,
pela primeira vez, será acolhida na
região ME.NA.SA. (Médio Oriente,
Norte de África, Sul da Ásia), uma
área onde a Mapei está a reforçar
a sua presença. Que ligações
estabeleceu a Mapei entre os
talentos internacionais para criar o
futuro das comunidades locais?
O tema da Expo deste ano é
“Connecting minds. Creating the
future”, uma ideia que sempre foi
o centro da estratégia da Mapei.
Nascemos em Itália há quase 85 anos
e, ao expandirmos cada vez mais
a nossa presença em vários países,
contribuímos para ligar pessoas
do mundo inteiro respeitando e
valorizando os recursos locais e, ao
mesmo tempo, seguindo os valores e
qualidade que nos distinguem.
Hoje somos uma empresa
internacional, presente em todos

os continentes, e estamos a investir
muito em novas empresas e recursos
locais porque acreditamos que isto
nos permite criar valor nos países onde
operamos e compreender melhor
o mercado e a sua dinâmica. Poder
aproveitar as experiências dos vários
territórios enriquece-nos e permite-nos
crescer de forma saudável, mantendo
sempre os nossos elevados padrões
de qualidade, sustentabilidade
e investigação e permite-nos ter
produtos altamente especializados
capazes de resolver todos os
problemas que possam surgir no local.
Qual é a abordagem da Mapei à
internacionalização?
Em todos os países do mundo onde
operamos, para além de criarmos
as estruturas de apoio à nossa
atividade, recorremos a recursos locais
competentes e sensíveis à questão
da sustentabilidade. O nosso duplo

objetivo é fazer crescer a empresa e,
ao mesmo tempo, contribuir para o
desenvolvimento da comunidade local.
Estamos, de facto, convencidos de
que não é possível “criar o futuro” sem
uma ligação estreita entre empresa,
território e sociedade.
Mapei renova o seu apoio à Expo.
Que valor tem hoje este evento e o
que representa para Itália?
A Expo Dubai 2020, como todas
as Exposições Universais, é uma
grande montra para o mundo e, este
ano em particular, representa uma
oportunidade para demonstrar a
capacidade criativa e empreendedora
de Itália e para reafirmar a nossa
excelência após o momento difícil que
atravessámos.
A Mapei, embaixadora do saber-fazer
italiano há muitos anos, não podia
faltar a este encontro, e colocou-se à
disposição dos projetistas para dar o

seu contributo para tornar a visita ao
Pavilhão Itália memorável.
O Pavilhão Itália é uma oficina de
colaboração e inovação “Made with
Italy”. Qual tem sido a contribuição
da Mapei para este laboratório
de ideias que envolveu outros
campeões de excelência italiana
para dar forma ao concept design “A
beleza une as pessoas”?
No concept design “A beleza une
as pessoas”, entendida não como
beleza puramente estética mas como
“harmonia do belo, verdadeiro, bom e
justo”, encontrámos uma forte analogia
com a nossa atividade. Os produtos
e soluções Mapei não se notam mas,
graças à sua inovação e especialização,
contribuem para tornar as obras mais
bonitas, sustentáveis e duradouras,
dando forma às ideias dos projetistas.
Isto foi o que fizemos também para
o Pavilhão Itália. Tornando possível

a utilização no projeto de materiais
icónicos para a cultura italiana e árabe,
como café, casca de laranja e areia
do deserto, demos forma a uma das
principais ideias do Pavilhão Itália: A
mediterraneidade entendida como
coexistência de culturas.
Que importância tem a
sustentabilidade?
No conceito de “beleza” também
incluímos sustentabilidade e
durabilidade em tudo o que fazemos,
colaborando com projetistas e grandes
empreiteiros: não só grandes obras,
mas também projetos que serão
utilizados no quotidiano por milhares
de pessoas.
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frase escolhendo materiais orgânicos
e sobretudo muitos elementos reutilizados, como os grandes barcos que
compõem o telhado do Pavilhão e que
continuarão a navegar pelos oceanos
após a Expo Dubai. Acredito que nenhum projeto contemporâneo pode
hoje prescindir dos princípios da circularidade”.
Na entrevista das páginas seguintes, o
arquiteto Italo Rota salienta também o
tema da economia circular e fala sobre
os materiais naturais utilizados no pavilhão: pó de café e casca de laranja, mas
também areia do deserto, sublinhando
a ligação entre Itália e os Emirados.
O pavilhão cobre uma área de 3.500
metros quadrados, elevando-se a cerca
de 27 metros de altura.
No interior há um percurso de expositor com instalações sobre os temas da
inovação e sustentabilidade. São espe-

rados mais de 28.000 visitantes por dia,
para um total de mais de 5 milhões ao
longo dos seis meses do evento. Um
programa rico em eventos espera-os,
abrangendo temas diversos, do clima
ao espaço, do desenvolvimento urbano à promoção do diálogo intercultural
até aos desafios da inovação e da digitalização. O Pavilhão Itália também ganhou os prémios “Projeto Inovador do
Ano” e “Projeto Comercial do Ano”, que
a Construction Business News ME, um
dos principais órgãos de comunicação
social da indústria da construção no
Médio Oriente, dedica à excelência individual e empresarial.

2010 e continuou com a Expo Milano
2015.
O Pavilhão Itália, como mais de 50 pavilhões em toda a área de exposição, foi
realizado com a contribuição dos sistemas Mapei, muitos dos quais foram
especificamente concebidos para esta
obra e exigiram numerosos ensaios no
laboratório e no local. Revestimentos
em resina, impermeabilizantes, acabamentos murais e muitos outros produtos, escolhidos pela sua fiabilidade
e sustentabilidade, permitiram realizar
um pavilhão espetacular que mais uma
vez mostra a genialidade italiana.

Mapei Parceiro do Pavilhão Itália
A Mapei é “Partner of Italy Pavilion at
Expo 2020 Dubai”, consolidando uma
ligação com as Exposições Universais
que se iniciou com a Expo Xangai em

© Massimo Sestini

© Massimo Sestini for #ItáliaExpo2020

MAPEI PARCEIRA DO PAVILHÃO ITALIANO PARA UMA OBRA QUE COMBINA
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

A cobertura do pavilhão
foi realizada com três
cascos invertidos, que se
referem idealmente aos
exploradores italianos.

Uma vista aérea do interior do pavilhão: foram
colocadas microalgas nos tanques para a
biofixação do dióxido de carbono exalado pelos
visitantes.

Três barcos chegam do mar, trazendo
consigo conhecimento, obras de engenharia e oportunidades de intercâmbio.
Reúnem as pessoas, criando pontes e ligações entre países distantes. Esta imagem inspirou Carlo Ratti e Italo Rota a
conceberem o pavilhão que representa
a Itália na Expo 2020 Dubai: três cascos
invertidos - idealmente três barcos vindos de Itália - formam a cobertura do
edifício e referem-se aos exploradores
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italianos que têm navegado pelos mares durante séculos. Uma forma de contar a história de Itália, que sempre foi
um lugar de contaminação em nome
da criatividade e do talento.
Contaminações que o Pavilhão Itália escolheu contar através da reivindicação
“A beleza une as pessoas”. Um conceito, o de beleza, que aqui é entendido
como um veículo de conhecimento e
diálogo e como um recurso estratégico

para planear o futuro.
Um pavilhão em nome da
sustentabilidade
“Nada se cria, nada se destrói, tudo se
transforma”, esta declaração do químico francês Antoine-Laurent de Lavoisier
inspirou Carlo Ratti a conceber um edifício com base nos princípios da economia circular: “No Pavilhão Itália”, disse
o arquiteto, “tentámos interpretar esta

© Massimo Sestini for #ItáliaExpo2020

Diálogo e contaminações: a
beleza une as pessoas

© Oriana-Spadaro
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Italo Rota executa um ensaio dos materiais na sede da Mapei.

A “metamorfose”, ideia
narrativa do projeto
ENTREVISTA COM ITALO ROTA, PROJETISTA DO PAVILHÃO ITÁLIA
O Pavilhão Italiano na Expo 2020 Dubai é uma
a Dubai, viram-se e formam a cobertura. Como todos
arquitetura projetada para encenar “a beleza que
sabemos, a palavra "nave" vem do próprio ato de virar um
une as pessoas” com criatividade e inovação. Quais
casco. Se dissermos "nave", significa estar juntos, pensar
foram as primeiras escolhas que fez para tornar esse
juntos e imaginar um futuro juntos para salvar o planeta.
pensamento visível?
Quando Carlo Ratti e eu começámos
Quais são os elementos
a trabalhar no projeto para o Pavilhão
arquitetónicos e expositivos que
Utilizámos vários
Itália, a primeira ideia que nos veio à
foram concebidos para oferecer
materiais, escolhendo
mente foi de um pavilhão que, por
uma experiência memorável aos
os “restos” do
um lado respondesse aos conceitos
visitantes?
processamento (pó de
fundamentais da economia circular
A história no interior do pavilhão é
café e de casca de laranja) muito complexa e rica e o visitante
e, por outro lado, fosse uma lugar de
inovação. Portanto, mais de que em
e outros componentes
vai fazer uma longa viagem através
arquitetura, pensámos numa grande
simples, como a areia do da Itália do passado, do presente e
instalação arquitetónica que chega,
do futuro. Durante o percurso, lidará
deserto
toma forma e depois desmonta-se
com vários episódios também ligados
e parte outra vez. Ao longo desta
a grandes inovações tecnológicas.
viagem sofre modificações que poderíamos chamar
No centro do pavilhão está uma quinta de algas. As algas
"metamorfose". Para fazer isso, tivemos também de lidar
tornaram-se um leitmotiv do pavilhão: produzem energia e
com a criação de "novos materiais", muitos dos quais
oxigénio porque as algas "devoram" CO2. Para acompanhar
de origem orgânica, e com aspetos muito particulares
esta quinta criámos muitos materiais novos, também
como a ausência de ar condicionado no pavilhão na
graças à Mapei, utilizando os "restos" da atividade humana:
zona dos visitantes: todo este cuidado e sensibilidade
borras de café, cascas de laranja e outros componentes
criaram uma estrutura muito insólita e inovadora.
simples como a areia do deserto.
O conceito é o de três grandes cascos que chegam
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Se tivesse de resumir a arquitetura do futuro, como
deveria ser? Qual deveria ser o papel dos materiais e
porquê?
Hoje fala-se muito de sustentabilidade, e com razão.
Acredito que não devemos continuar a falar de
sustentabilidade no sentido que lhe temos vindo a
atribuir até agora, porque isto deveria ser senso comum.
Outra coisa é passar para outro estágio, contribuindo
de uma forma mais profunda para a transformação do
ambiente e, sobretudo, abordando a grande questão da
crise climática. Para fazer isto, devemos imaginar uma
arquitetura que não só seja transformável e reutilizável,
mas sobretudo que crie cada vez menos produtos
físicos no planeta. Precisamos de materiais e soluções
tecnológicas que transformam elementos em produtos
permutáveis. Chamo-lhe "architectural banking": um
lugar onde posso levar produtos, trocá-los e investi-los tal
como as pessoas costumavam fazer antigamente com as
moedas. Além disso, também deveríamos ter materiais
que façam parte de uma "urban mine", uma mina urbana
onde estes produtos podem ser extraídos com grande
pureza e transformados. Acho que estes dois processos,
juntamente com outras atenções, podem também levar a
uma redução da massa construída através da produção do
novo, porque um dos problemas que temos hoje é o facto
de que a produção do novo também produz uma grande
quantidade de entulho.
A Mapei tornou possíveis as suas escolhas de projetos:
Quais são e em que medida isto contribuiu para o
resultado esperado?
Temos vindo a trabalhar em conjunto com a Mapei há
muitos anos, porque as inovações que esta empresa tem
desenvolvido estão perfeitamente em linha com a evolução
da arquitetura nos últimos anos. Também para dar uma
contribuição para a sustentabilidade da própria arquitetura,
os produtos Mapei têm sido utilizados há anos nos nossos
projetos, porque viajam com a evolução da arquitetura,
tanto no sentido da sustentabilidade como da inovação a
longo prazo. Quando entrámos em contacto com a Mapei
para o Pavilhão Itália, propusemos trabalhar com estes
materiais, que tínhamos selecionado no conceito do edifício.
Tudo correu muito bem e de forma muito rápida, porque
materiais deste tipo só podem ser realizados através da
evolução de protótipos. Assim, o trabalho nos laboratórios de
Investigação e Desenvolvimento Mapei tem sido realmente
interessante e eficaz.

Pode dar-nos alguns exemplos concretos de materiais
realizados com o apoio da Mapei?
No Pavilhão Itália propusemos uma experiência em que
são envolvidos todos os cinco sentidos: para além da visão
e da audição, que são "clássicos" na visita de um pavilhão,
acrescentámos o tato, o olfato e também, em algumas
partes, o paladar. Por exemplo, em conjunto com a Mapei,
utilizámos pó de café para criar um material muito especial
que constitui o revestimento do passadiço do pavilhão
nos seus primeiros 600 metros. Será, portanto, uma visita
imersa no aroma do café. O café une a Itália e os países
árabes e constitui, portanto, um momento de irmandade
quase olfativa. Outro produto que elaborámos com a
Mapei é um revestimento à base de pó de laranja que
parece quase um material têxtil, muito variado e também
perfumado. Outro material que desenvolvemos em
colaboração com a Mapei faz uso da areia do local da Expo
e forma uma duna na qual assenta uma instalação feita a
partir da mesma areia. Aqui pode-se ver como combina
com o deserto, tal como o encontramos no local de Dubai.

ITALO ROTA

Nascido em 1953 em Milão, Italo Rota licenciou-se no Politécnico de Milão. Depois de ganhar o concurso para o design do interior do Museu d'Orsay, mudou-se para Paris no
final dos anos 80, onde concebeu a renovação do Museu
de Arte Moderna do Centre Pompidou (com Gae Aulenti),
as novas salas da Escola Francesa na Cour Carré do Louvre
e a renovação do centro da cidade de Nantes.
Atualmente vive e trabalha em Milão. O trabalho do seu estúdio varia em sujeito, escala e tipo, revelando sempre uma
abordagem global que deriva da experiência das instalações, eventos e estruturas temporárias. Os seus projetos
mais recentes incluem, em Itália, a renovação da Stazione
Marittima do Porto de Palermo e a conversão do Palazzo
dell'Arengario em Milão no Museu del Novecento; na Índia,
a conversão do complexo siderúrgico de Dolvy, um templo
hindu e uma residência privada em Mumbai. Na Espanha,
desenhou o pavilhão expositivo "Ciudades de Agua" para
a Expo Zaragoza 2008 e projetou, juntamente com Carlo
Ratti, o Pavilhão Itália para a Expo Dubai 2020.
O trabalho arquitetónico e de design do Italo Rota Bulding
Office tem-se concentrado há mais de trinta anos na constante investigação interdisciplinar, desde a arte contemporânea até à robótica, para a definição de projetos inovadores onde a beleza humanística e a sustentabilidade se
tornam elementos integrados.
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Pó de café e casca de laranja para
uma experiência sensorial
O NOVO DESAFIO DA INVESTIGAÇÃO MAPEI: UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
NATURAIS PARA O REVESTIMENTO DO PAVILHÃO ITÁLIA
Entre os muitos parceiros que contribuíram para o Pavi- realizada com produtos Mapei, foi também executada com
lhão Itália, concebido por Carlo Ratti, Italo Rota e Matteo grande cuidado, utilizando tipos de materiais compatíveis
Gatto, encontra-se também a Mapei, que forneceu os seus com os materiais da construção.
produtos para concretizar uma ideia arquitetónica inova- Produtos em perfeita sinergia
dora nas formas e materiais utilizados, capaz de combinar PRIMER GRIP WHITE, promotor de aderência à base de reo desempenho funcional exigido com a eco sustentabili- sinas em dispersão aquosa e inertes de natureza siliciosa,
dade e a estética. A Mapei aceitou este desafio estudando, foi escolhido para obter, com a sua cor branca, a base certa
projetando, ensaiando e, finalmente, propondo soluções para criar o jogo dinâmico de tonalidades da pó de laranja
de elevado desempenho técnico e, em particular, acaba- e de café. É também necessária a aplicação de PRIMER LT,
mentos com um forte efeito material e natural. A ideia de primário acrílico monocomponente, para garantir a perfeiutilizar, ou reutilizar, substâncias natuta aderência do sistema aos suportes em
betão, ou da argamassa cimentícia MAPErais como pó de café e casca de laranja
Os revestimentos
ou areia do deserto local materializouforam escolhidos não THERM AR1, para barramento de painéis
EPS.
-se nos laboratórios Mapei, criando resó para os pavimentos isolantes
Estes sistemas foram então protegidos
vestimentos que combinam eficiência
mas também para
com MAPEFLOOR FINISH 630, formutécnica com design e sustentabilidade.
as paredes, tetos e
Em particular, o passadiço do Pavilhão
lação acrílica transparente dispersa em
Itália foi projetado com um revestiágua, que melhora as propriedades merevestimento das
mento à base de pó de laranja e borcânicas das superfícies tratadas e limita a
dunas.
absorção do revestimento.
ras de café para oferecer ao visitante
uma experiência sensorial especial.
Estes elementos, completamente naturais, combinados Revestimentos cimentícios e em resina
com quartzo ceramizado especialmente selecionado na Para além de propor sistemas inovadores como os descritos
cor e granulometria, e misturados com MAPECOAT UNI- nas áreas mais “evocativas”, a Mapei forneceu produtos para
VERSAL, uma resina epóxi de baixo amarelecimento para pavimentos cimentícios e em resina realizados em muitas
efeitos decorativos, permitiram criar um revestimento eco outras áreas do Pavilhão Itália.
sustentável e caraterizado por uma textura que faz lem- O sistema cimentício espatulável ULTRATOP LOFT, com a
brar os aromas de Itália. O mesmo tipo de ligante, combi- sua peculiar textura material, revelou-se a melhor solução
nado com areia do deserto local, foi utilizado para realizar para dar continuidade à estética de efeito natural, contoda a área, o que evoca a imagem das dunas do deserto. ceito central do projeto. Graças à utilização de ULTRATOP
Estes revestimentos foram escolhidos não só para os pa- LOFT F (na sua base Natural e pigmentada com ULTRAvimentos, mas também para as paredes e tetos da estru- TOP EASYCOLOR na cor Manhattan CO), juntamente com
tura até alturas muito elevadas, o que tornou ainda mais PRIMER LT e o revestimento protetor MAPEFLOOR FINISH
difícil o estudo do sistema de produtos mais adequado 630, foram realizados revestimentos cimentícios em muitas
e do seu modo de aplicação. A preparação dos suportes, áreas utilizadas como escadas, corredores, restaurantes e

escritórios. Nas salas técnicas, áreas de serviço e cozinha, optou-se por uma escolha mais orientada para a finalidade específica de utilização. Realmente, os pavimentos realizados
com o sistema epóxi multicamada MAPEFLOOR SYSTEM 32
garantem uma resistência mecânica adequada ao trabalho
mais exigente e também uma excelente resistência química às substâncias utilizadas na indústria alimentar. Graças
às suas propriedades antiderrapantes superficiais, este produto também torna o ambiente de trabalho mais seguro.

Piercarlo Rocca. Diretor Corporativo da Linha de Pavimentos, Grupo Mapei.
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Acima, a superfície em
resina do passadiço
central realizada
misturando MAPECOAT
UNIVERSAL com a areia
do deserto. À esquerda,
os pavimentos realizados
com ULTRATOP LOFT.
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Intervenção integral para
o Pavilhão Itália

ELEVADA RESISTÊNCIA PARA PAVIMENTOS EM CERÂMICA E MATERIAL PÉTREO
Em várias áreas do Pavilhão Itália, foram realizados pavimentos e revestimentos em cerâmica e pedra natural,
materiais que só por si encarnam a excelência de manufactos italianos. Para assegurar a estas superfícies durabilidade, resistência ao tráfego intenso e um efeito estético
agradável, foram escolhidos sistemas de assentamento
Mapei.
Por exemplo, os pavimentos e paredes em grés porcelânico em várias áreas foram aplicados com KERAFLEX

SUPERFÍCIES SEGURAS PARA OS TANQUES DE ALGAS
Logo após entrar no Pavilhão Itália, o
visitante depara-se com o ‘Belvedere’,
uma estrutura circular rodeada por
“lâminas de água” que lembram os
jogos de água nos jardins renascentistas.
Estas lâminas são na realidade tanques
para o cultivo de microalgas, como a spirulina,
que permitem o tratamento ecológico do ar através da
biofixação do dióxido de carbono exalado pelos visitantes.
A biofixação utiliza a fotossíntese clorofílica para explorar
o CO2 enquanto matéria-prima em produtos de grande
valor (farinha de algas para mercados alimentares/nutracêuticos e/ou bio-óleo).
Para proteger e impermeabilizar os tanques e permitir o
cultivo de microalgas, era necessário identificar o produto
mais adequado na gama Mapei.
Foram propostas duas soluções de impermeabilização:
- PURTOP 1000, membrana bicomponente à base de poliuréia pura, isenta de solventes, aplicada por pulverização
com uma bomba bimixer de alta pressão e caraterizada
por uma secagem rápida.
- PURTOP EASY DW, membrana de poliuretano bicomponente que forma uma camada contínua, impermeável e

elástica algumas horas após a aplicação manual.
Entre os dois produtos foi escolhido PURTOP EASY DW, que
permitiu impermeabilizar em pouco tempo, bem como
satisfazer a exigência de revestimentos de qualidade e perfeitamente nivelados.
A Mapei também prestou assistência técnica constante
durante todas as fases das obras, incluindo o projeto, com
a realização de desenhos em AutoCAD que tivessem em
conta as condições reais do local, a diferente natureza dos
suportes e os trabalhos relacionados com o cultivo das algas.
Durante as intervenções de aplicação, os técnicos Mapei
estiveram presentes para monitorizar a preparação dos
suportes, a utilização dos produtos impermeabilizantes e a
sucessiva proteção das superfícies.
Os materiais impermeabilizantes da Polyglass, uma subsidiária do Grupo Mapei, também desempenharam um papel
importante na construção da estrutura. No Belvedere e nos
jardins, produtos como IDROPRIMER, SPIDER P, ADESOGUARD HDPE e POLYSTUOIA 20 permitiram a impermeabilização completa de superfícies verticais e horizontais.

Shatha Weldali. Regional Product Manager de
Impermeabilizações & Selantes da Mapei e EAU

© Massimo Sestini for #ItáliaExpo2020

DESDE A IMPERMEABILIZAÇÃO ATÉ AO ACABAMENTO, FORAM UTILIZADOS
DIFERENTES SISTEMAS PARA A REALIZAÇÃO DA ESTRUTURA

MAXI S1, adesivo cimentício deformável, de cor branca,
adequado para superfícies sujeitas a tráfego intenso, antes
da betumação das juntas com ULTRACOLOR PLUS, argamassa anti florescências, de endurecimento e secagem rápidos. O mesmo sistema foi utilizado para colar lastras de
mármore nos pavimentos das áreas de serviço, enquanto
as das áreas VIP foram aplicadas com o adesivo GRANIRAPID, que, devido às suas extraordinárias propriedades de
aderência e secagem rápida, é adequado para trabalhos
que exijam uma colocação em serviço imediata.

HIGIENE E LIMPEZA DAS PAREDES
Entre as numerosas soluções que contribuíram para tornar único o Pavilhão Itália na Expo Dubai 2020
estão os acabamentos murais Mapei, produtos capazes de combinar proteção, durabilidade e estética.
Nas paredes do restaurante foi aplicado MAPECOAT ACT 021, um esmalte especial de avançada tecnologia para a proteção e decoração das superfícies murais, concebido para satisfazer as elevadas exigências de higiene e limpeza dos ambientes alimentares, resistente aos bolores e conforme o protocolo
HACCP.
Sempre nas paredes, em outras áreas do pavilhão, foi escolhido DURSILITE, uma tinta à base de água
para interiores, de elevado desempenho, que decora e protege as superfícies. A aplicação de DURSILITE foi precedida por uma camada de DURSILITE BASE COAT, um primário acrílico liso pigmentado,
nivelante e promotor de aderência.
Finalmente, para as portas de madeira da estrutura, foi utilizado DURSILAC BASE FILLER, um enchimento acrílico à base de água, com elevado poder de cobertura e nivelamento, seguido de DURSILAC
MATT, esmalte acrílico-uretano à base de água com aspeto opaco. À base de água e inodoros, os esmaltes DURSILAC são específicos para a proteção e decoração de suportes de madeira, metal e PVC rígido,
apresentam um ótima espalhabilidade e uma elevada dureza superficial.
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Em nome da sustentabilidade

NOS PAVILHÕES
TEMÁTICOS DA EXPO,
OS PRODUTOS DO
GRUPO FORAM
TAMBÉM ESCOLHIDOS
PELAS SUAS
CARACTERÍSTICAS
DE ECO
SUSTENTABILIDADE

TERRA - O PAVILHÃO DA SUSTENTABILIDADE

O coração do “Distrito Sustentabilidade” é constituído por Terra, o Pavilhão da Sustentabilidade. Ótimo exemplo de arquitetura futurista, foi desenhado pelo estúdio britânico Grimshaw Architects de
acordo com parâmetros rigorosos de eco sustentabilidade e eficiência energética, o que lhe permitiu obter a certificação LEED Platinum. No seu interior, os visitantes podem explorar a relação entre
homem e natureza através de estruturas e espaços realizados com um consumo nulo de energia e
água, mesmo no meio do deserto.
Nos interiores, grandes ladrilhos de cerâmica foram aplicados com o adesivo cimentício KERAFLEX
MAXI S1, antes da betumação das juntas com ULTRACOLOR PLUS nas áreas secas e com a argamassa epóxi KERAPOXY nas áreas húmidas. Com KERAPOXY CLEANER foram removidos os resíduos de
argamassa da superfície das juntas. Com o selante silicónico MAPESIL AC foram seladas as juntas de
expansão. No interior do pavilhão, foi realizada uma rampa coberta com borracha preta utilizando o
adesivo de poliuretano ULTRABOND ECO 571 2K.

ALIF - O PAVILHÃO DA MOBILIDADE

Desenhado pelo prestigiado estúdio britânico Foster+Partners, Alif - O Pavilhão da Mobilidade permite explorar como o movimento tem
influenciado o desenvolvimento humano ao longo dos séculos e a sua relação com o mundo digital.
Depois de tratar os suportes com PRIMER G, foram aplicados três nivelantes (ULTRAPLAN, ULTRAPLAN MAXI, ULTRAPLAN ECO 20), cada
um numa área diferente para satisfazer as várias exigências da empresa aplicadora. Pavimentos em linóleo, vinil e têxtil foram então aplicados com ULTRABOND ECO 520, ULTRABOND ECO 375 e ULTRABOND ECO FIX.
Em algumas das áreas interiores, pavimentos em resina foram realizados com MAPEFLOOR FC 200 ME, um revestimento à base de resinas
epóxis distribuído no mercado dos Emirados pela Mapei Construction Chemicals.
Em algumas das áreas de serviço do pavilhão, foi utilizado o adesivo KERABOND T para colar ladrilhos de cerâmica, cujas juntas foram
depois betumadas com KERAPOXY, antes de selar as juntas de expansão com o selante MAPESIL LM. Nas áreas húmidas, os suportes dos
pavimentos foram impermeabilizados com MAPELASTIC AQUADEFENSE e os das paredes com MAPELASTIC, antes de assentar ladrilhos
em grés porcelanânico com ADESILEX P7 e betumar as juntas com ULTRACOLOR PLUS.
Nas áreas exteriores, lastas de granito foram assentadas com KERAFLEX MAX S1, antes da betumação das juntas com ULTRACOLOR PLUS.

O “ E S P Í R I T O” D A E XP O S I ÇÃ O E O S VA LO R E S D A M A P E I

INVESTIGAÇÃO
DA EXCELÊNCIA,
PARTILHA DE
EXPERIÊNCIA E
TECNOLOGIAS SÃO
OS PILARES QUE
SUSTENTAM O
CRESCIMENTO
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Um pequeno anel dourado enterrado na areia. Assim começa a viagem
para a Expo 2020, sob uma duna no
deserto que se parece com qualquer
outra. O olhar atento de Sua Alteza
Real, o Xeque Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, Vice Presidente
e Primeiro Ministro dos Emirados
Árabes Unidos e Emir de Dubai,
durante um voo de reconhecimento
de helicóptero, há cerca de 20 anos,
notou uma orientação diferente das
dunas.
Intrigado, o xeque mandou marcar
as coordenadas e num curto espaço
de tempo equipas de arqueólogos
de todo o mundo desenterraram
Saruq Al Hadid, um grande centro
de produção para a fundição de

bronze, cobre e ferro que se situa
na parte meridional do emirado de
Dubai. O local foi um importante
pólo comercial e atingiu o seu auge
durante a Idade do Ferro (1900-600
AC). Viajantes e comerciantes vinham a Saruq al Hadid à procura de
ferramentas e armas, mas também
de jóias, incluindo um pequeno anel
circular realizado através de uma
sofisticada técnica de trabalho do
ouro chamada granulação.
Este mesmo anel foi escolhido como
logotipo para a Expo 2020. O slogan
“Connecting Minds, Creating the
Future” torna ainda mais explícita a
capacidade de Dubai de atrair pessoas e talentos de todo o mundo. A
Expo Dubai 2020 pretende celebrar

este espírito, combinando curiosidade e experiência, tradição e progresso, olhando para o futuro com uma
mentalidade aberta e inclusiva. Uma
filosofia que se sobrepõe àquela que
sempre distinguiu o Grupo Mapei,
onde a vocação de crescimento e
expansão internacional tem sido
orientada pela busca de valor a nível
global através da partilha de experiências, tecnologias e soluções.
Os representantes de quase duzentos países reunir-se-ão na Expo para
apresentar ideias e projetos para o
futuro ao mundo, com base nos três
temas principais de Oportunidade,
Mobilidade e Sustentabilidade. São
temáticas fundamentais e estreitamente ligadas ao mundo da cons-

trução, onde soluções e materiais
podem fazer a diferença e contribuir para criar um futuro melhor e
sustentável: uma atividade possível
graças à investigação, à partilha de
experiências e ao desenvolvimento
de sistemas de vanguarda, pilares
sobre os quais a Mapei sempre
construiu o seu crescimento a nível
internacional.
Na área do Médio Oriente e África,
onde pela primeira se realiza uma
Exposição Universal, estes temas assumem um significado ainda maior.
O maior desafio é combiná-los com
o forte e súbito desenvolvimento
que a região está a atravessar a nível
económico, demográfico e de planeamento. Um desafio que a Mapei

decidiu enfrentar, com a presença
direta em vários países da região,
promovendo as suas soluções, fornecendo assistência técnica e dando
apoio aos projetistas que estão a
desenhar o mundo de amanhã. O
objetivo é disponibilizar a sua experiência através de um compromisso
contínuo de formação técnica, teórica e prática e tornando-se precursor
mesmo e sobretudo em áreas onde
a regulamentação é menos rigorosa
e os mercados ancorados em sistemas aplicativos mais tradicionais.

Andrea Perini. Regional Area Manager do
Grupo Mapei.
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MISSÃO POSSÍVEL
O PAVILHÃO DAS OPORTUNIDADES

Situado no centro do distrito homónimo, o
Pavilhão das Oportunidades é dedicado ao terceiro
dos temas da Expo 2020 e pretende explorar as
várias possibilidades oferecidas aos indivíduos e
comunidades do nosso planeta, estimulando o desejo
de agir para criar um mundo melhor. Projetado pelo
AGi Architects, cobre uma área de mais de 8000
m2 e lembra a ideia de uma praça urbana como
ponto de encontro e cenário para rituais coletivos.
Foi também projetado de acordo com critérios
sustentáveis, aproveitando as difíceis condições
climáticas de Dubai para criar uma estrutura com
baixo impacto ambiental e capaz de tornar a visita
do público agradável. Para realizar as betonilhas para
uma área de 850 m2, a Mapei forneceu TOPCEM,
um ligante hidráulico especial para betonilhas com
endurecimento normal, secagem rápida (4 dias) e
retração controlada.

Muitas
soluções para
muitos países
A MAPEI CONTRIBUIU PARA A CONSTRUÇÃO
DE 55 PAVILHÕES NACIONAIS.
APRESENTAMOS ALGUNS DELES

AL WASL PLAZA
A Al Wasl Plaza é o coração pulsante da Expo, o centro onde
os três distritos temáticos desta edição se encontram e o lugar
que todos os visitantes irão atravessar. O seu nome lembra um
dos temas-chave do evento e, não por acaso, aqui também
se encontram os acessos do metro da cidade. A sua principal
caraterística é a enorme cúpula, com 65 m de altura e 150 m de
diâmetro, que a domina. Com a sua estrutura de treliça, a cúpula
faz lembrar o logótipo da Expo Dubai, além de constituir um ecrã
para projeções a 360°. Ao redor e por baixo dela encontram-se
restaurantes, fontes, jogos de água e espaços verdes, bem como
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um hotel de 4 estrelas.
A praça obteve a certificação LEED Gold de acordo com o
sistema de classificação LEED v4 BD+C: Core e Shell, e a Mapei
também contribuiu para este resultado fornecendo materiais
eco sustentáveis para a realização de várias áreas da praça e
dos jogos de água. Para este fim, foram utilizados produtos da
linha para o assentamento de cerâmica e material métreos para
uma superfície total de mais de 10.000 m², bem como vários
impermeabilizantes.

Projetado por Santiago Calatrava, o
Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos
tem a forma de um falcão, relembrando a tradição da falcoaria neste
país.
O aspeto majestoso foi obtido
também graças à utilização de lajes
de granito de altíssima qualidade
provenientes de Omane, utilizadas
para as áreas exteriores do edifício. Os
pavimentos no exterior, também em
granito branco, tinham de combinar
com a cor das fachadas. As lajes de
granito dos pavimentos interiores
e exteriores foram assentadas com
KERAFLEX MAXI S1, enquanto que as
juntas foram betumadas com as argamassas KERACOLOR FF e ULTRACOLOR PLUS da mesma tonalidade
que as lajes. MAPESIL LM foi utilizado para realizar juntas de dilatação
que não criassem qualquer risco de
manchar as lajes. O sistema ULTRATOP LOFT foi aplicado em cerca de
800 m2 de pavimentos interiores,
permitindo a criação de superfícies
altamente resistentes ao desgaste.
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Austrália

O pavilhão, concebido pelo estúdio
Woods Bagot, pretende apresentar
os Estados Unidos ao mundo como
uma sociedade dinâmica que
influencia positivamente outras
nações, promovendo a liberdade e
prosperidade coletiva.
No interior do pavilhão, TOPCEM
PRONTO tornou possível a realização
de mais de 7.000 m2 de betonilhas. Os
pavimentos vinílicos foram aplicados
com o adesivo ULTRABOND ECO 370.
Os suportes nas áreas húmidas foram
impermeabilizados com MAPELASTIC
AQUADEFENSE. O consolidante
PROSFAS assegurou um tratamento
anti-pó das superfícies em betão de
pavimentos e paredes.

Projetado pelo Bureau Proberts, o pavilhão
é uma ode à biodiversidade, colaboração
e mobilidade que caraterizam a Austrália.
Para além de prestar homenagem à antiga
tradição astronómica do país, pretende
oferecer aos visitantes um sabor da sua
paisagem natural.
Os produtos Mapei da linha de
assentamento de cerâmica contribuíram
para a realização desta obra. Com o adesivo
de elevado prestações KERAFLEX MAXI
S1, foram colados grandes ladrilhos em
cerâmica antes da betumação das juntas
com ULTRACOLOR PLUS e a sua selagem
com MAPESIL AC.
Lastras em material pétreo foram coladas
nos pavimentos com ADESILEX P9 e nas
paredes com KERAFLEX MAXI S1.

Brasil

Arábia Saudita

O Reino da Arábia Saudita quer apresentar de si
próprio uma imagem de brilhante abertura para
o futuro na Expo 2020. Desenhada por Boris Micka
Associates, esta estrutura parece uma grande janela
aberta que se eleva em direção ao céu.
Os suportes em algumas das áreas internas
foram tratados com PRIMER G e nivelados com
ULTRAPLAN ECO 20, produzidos e distribuídos
nos Emirados pela Mapei Construction Chemicals,
antes de assentar os pavimentos em linóleo com
ULTRABOND ECO 520. As coberturas em aço do
edifício foram impermeabilizadas com o sistema
MAPEPLAN TM 20.

França

Uma estrutura de luz: é assim que se parece o
pavilhão francês concebido pelo Atelier Perez-Prado
em colaboração com Celnikier & Grabli Architectes.
Com 21 m de altura, o pavilhão é coberto por painéis
fotovoltaicos numa área de 2.500 m2 e o seu terraço
oferece uma vista espetacular sobre muitas áreas da
Expo.
MAPEFILL GP-ME ou MAPEGROUT ME05,
produzidos e distribuídos no mercado dos Emirados
pela Mapei Construction Chemicals, foram utilizados
para operações de recuperação do betão. Para
a impermeabilização dos tanques de água de
betão, foi utilizado IDROSTOP PVC BI BE ME, um
waterstop também distribuído no local pela Mapei
Construction Chemicals.
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A uma pequena distância do deserto que
rodeia Dubai, o pavilhão do Brasil procura
recriar a exuberante paisagem natural da
floresta amazónica com todos os seus sons,
cores e aromas, celebrando a biodiversidade
e o respeito pelo ambiente.
A Mapei também contribuiu para os jogos
de água no exterior: MAPELASTIC SMART
e MAPETEX SEL foram aqui utilizados para
impermeabilizar cerca de 4.000 m2 de
suportes antes do assentamento da pastilha
de vidro com o adesivo ADESILEX P10 e a
betumação das juntas com KERAPOXY.

Qatar

Projetado pelo arquitecto espanhol Santiago
Calatrava, o pavilhão do Qatar inspira-se nas imagens
representadas no seu brasão nacional. O resultado
é uma estrutura em forma de vela que se interseta
com um edifício mais baixo. O pavilhão, realizado
com um material reciclável constituído por dois
terços de minerais naturais e um terço de resinas,
pretende encarnar os valores de mobilidade, força e
tradição em que o Qatar se identifica.
A Mapei também contribuiu para a criação dos jogos
de água no exterior, fornecendo o impermeabilizante
MAPELASTIC SMART aplicado nos suportes, e
o adesivo KERAFLEX MAXI S1 utilizado para o
assentamento de lastras em material pétreo.
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A Mapei na IX Semana
da Reabilitação Urbana
do Porto
Para a Mapei a reabilitação nunca foi um spot publicitário. Está no nosso ADN e é um compromisso
e uma aposta em todos os países em que estamos
presentes. É por isso que, no regresso ao formato
presencial, a Mapei marca presença na 9ª edição
da Semana da Reabilitação Urbana do Porto, que
se realiza entre 23 e 25 de novembro no Centro de
Congressos da Alfândega do Porto.
A Semana da Reabilitação Urbana é uma iniciativa da Vida Imobiliária, propõe o debates sobre os
temas estruturantes da reabilitação e regeneração
urbana, neste caso, com um olhar especial sobre a
realidade da cidade do Porto, a Semana da Reabilitação Urbana do Porto.
Entre os grandes temas da edição de 2021 da Semana da Reabilitação Urbana do Porto destacam-se a habitação multifamiliar para arrendamento
ou “built to rent”, a habitação acessível e o senior
living. Bem como a dinâmica do mercado de escritórios da cidade e o potencial dos grandes projetos
mobilizadores da cidade, tais como o Terminal In-
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termodal de Campanhã ou o Matadouro, projetos-âncora
que estão já hoje a alavancar a transformação da zona oriental da cidade.
No palco da Semana da Reabilitação Urbana do Porto estarão também de forma muito premente os temas da sustentabilidade, com foco no ‘Impacto da mobilidade verde e
o desafio dos edifícios NZEB’, uma sessão organizada com
o apoio da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), e ‘Os
apoios públicos à descarbonização, desafios e oportunidades para o setor da energia/edifícios’, uma sessão organizada
com o apoio da Adene – Agência para a Energia.
A tecnologia, desde logo o potencial do BIM, bem como os
desafios da industrialização e dos custos na construção, encontram na Semana da Reabilitação Urbana os especialistas
e o público certos para traçar as perspetivas sobre futuro do
setor.
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A Mapei como parceiro
do Seminário de
Arquitetura 2021
MAPEI PARCEIRO DO SEMINÁRIO DE ARQUITETURA 2021
A Mapei aposta deste sempre na Arquitectura e colabora em todo o mundo com os mais prestigiados nomes da
Arquitectura Contemporânea, para a realização de projetos novos e de reabilitação do património construído. Neste
sentido, foi patrocinador do Seminário de Arquitetura, organizado pela Secção dos Açores da Ordem dos Arquitetos.
O evento realizou-se no dia 26 de novembro, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, ilha Terceira e foi subordinado ao tema da Reabilitação Urbana. Realizado em formato híbrido, presencial e online, o evento
foi aberto à comunidade, em geral, mas sobretudo destinado a todos os profissionais da área da arquitetura, bem
como a todos os sectores profissionais da construção civil em Portugal.
As políticas europeias, os desafios ambientais emergentes na sociedade contemporânea, a qualidade do espaço
habitado, público e privado, alineado ao decréscimo população que os últimos censos bem evidenciam e aos potenciais contributos da Arquitetura para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental, foram alguns
dos temas de reflexão e discussão pelos oradores destacados para este evento.
Para além da presença de Gonçalo Byrne, presidente da Ordem dos Arquitectos, e do atelier do Siza Vieira, um dos
premiados portugueses com o Prémio Pritzker, o Seminário acolheu três painéis de oradores altamente qualificados e reconhecidos, a nível nacional e internacional, fruto dos cargos que desempenham ou desempenharam,
como também através dos contributos prestados na produção de conhecimento na área da promoção e valorização da arquitetura.
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A MAPEI AO SEU LADO
AO LONGO DO CICLO DE INSTALAÇÃO

1

6

As melhores soluções para
uma construção sustentável

LIMPEZA FINAL E
MANUTENÇÃO

REALIZAÇÃO DE
BETONILHAS

VONTADE DE REINICIAR APÓS A PARAGEM DO ANO PASSADO, SOB O LEMA
DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DO CONFORTO HABITACIONAL
Depois da pausa forçada devido à pandemia, a 38ª
edição da Exposição Internacional de Cerâmica
para Arquitetura e Mobiliário Sanitário, que decorreu em Bolonha de 27 de setembro a 1 de outubro,
respondeu às expectativas de quem esperava um
rápido recomeço. A feira caracterizou-se por uma
forte presença internacional, com expositores estrangeiros que representaram 38% do total.
Nos cinco dias de feira, os visitantes foram quase 63
mil (dos quais 24 mil do exterior). “A feira - declarou
Giovanni Savorani, presidente da Associação da Indústria da Cerâmica - confirmou a sua importância
nacional e internacional com distribuidores, arquitetos, instaladores e operadores imobiliários.
O mercado da cerâmica está há vários meses em
boa forma nos diversos mercados, graças às características de salubridade, higiene e sustentabilidade ambiental intrínsecas aos materiais e a
uma crescente atenção à qualidade da habitação”.

Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida
são questões que também têm guiado a Mapei na
escolha e apresentação dos inúmeros novos produtos.
No grande stand da Galeria 25-26 e noutro espaço
do pavilhão 32, os visitantes conheceram as novidades por meio de ambientes reais, estratigrafias
e embalagens.

5

2
PREPARAÇÃO
DO SUPORTE

BETUMAÇÃO

Foi dada particular atenção ao trabalho do instalador, não só através da proposta de novos adesivos
e betumes, mas também com uma série de produtos complementares e acessórios inovadores,
concebidos para ajudar e simplificar o trabalho de
instalação. Ferramentas úteis para fazer o trabalho
da melhor maneira possível, tendo cuidado aos mínimos detalhes. Hoje, a Mapei acompanha os trabalhos de instalação a 360 °, fornecendo soluções
para cada fase do processo.

ESQUERDA. A Mapei marcou presença na
Cersaie com um espaço no pavilhão 32 e um
grande stand da galeria 25-26, que também
foi visitado por alguns jogadores do Sassuolo
Calcio.

3

4
NIVELAMENTO COM
CUNHOS
E ESPAÇADORES
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ASSENTAMENTO
DEINSTALLATION
CERÂMICA COM
POSA MAIS
O ADESIVO
ADEQUADO
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Betumação com
prestações únicas

Na Cersaie apresentamos várias
novidades em relação à betumação.
A primeira foi a introdução do
KERAPOXY EASY DESIGN. É um
betume epóxi com trabalhabilidade
melhorada, fácil de misturar e muito
macio e cremoso, e, portanto, fácil
de aplicar e limpar, disponível em
40 cores para a betumação de
juntas de 1 a 15 mm. É um produto
certificado, resistente ao bolor e com
aspecto superficial liso. As cores de
KERAPOXY EASY DESIGN combinam
perfeitamente com as dos betumes
cimentícios, em particular do
ULTRACOLOR PLUS.
O produto também tem uma versão
neutra, definida como translúcida,
que é utilizada para misturar com o
glitter metalizado MAPEGLITTER ou
com o novo produto MAPECOLOR
METALLIC, apresentado na Cersaie,
um pigmento com efeito metálico
disponível em 5 cores.
Enrico Geronimi.
Corporate Product Manager,
Betumes e Ultracolor Line
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Kerapoxy Easy Design

Juntas com ótimas prestações e variadas cores para o design de
interiores.
Kerapoxy Easy Design é a argamassa epóxi bicomponente bacteriostática com tecnologia BioBlock®, de baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis e fácil de aplicar e limpar, versátil, decorativa, resistente aos ácidos, para betumar ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro
e material pétreo, também utilizável em combinação com MapeGlitter e Mapecolor Metallic. Para juntas de 1 a 15 mm, também pode ser
utilizado como adesivo. A junta Kerapoxy Easy Design de brilhantes
prestações, está disponível numa gama de 41 cores que realça qualquer
escolha de cerâmica.

Ultracolor Plus

O betume que resiste no tempo.
Novas cores para os seus ambientes.
Ultracolor Plus, a argamassa de elevadas prestações, isenta de cimento
Portland modificada com polímero, antieflorescências, para a betumação de juntas até 20 mm, de presa e secagem rápida, hidrorepelente
com DropEffect® resistente ao bolor com tecnologia BioBlock®, está
agora disponível numa renovada gama de 40 cores que realçam a beleza de cada superfície cerâmica dando um toque original aos ambientes.

Outra novidade na Cersaie 2021
foi a introdução de 12 novas
cores na gama ULTRACOLOR
PLUS, que passa de 34 a 40
cores, e a eliminação das 6
cores da tabela anterior, para
acompanhar cada vez mais as
tendências da indústria cerâmica.
O produto mantém todas as
suas características históricas de
betumação cimentícia para a
selagem de juntas em cerâmica,
material pétreo ou mosaico, de
presa e secagem rápida, antieflorescências, hidrorrepelente e
anti-bolor. Introduzimos também
uma nova embalagem, com uma
fotografia representativa do seu
uso mais característico, com o
objetivo de facilitar a escolha dos
produtos ao utilizador final.
Enrico Geronimi.
Corporate Product Manager,
Betumes e Ultracolor Line
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Para uma limpeza profissional
Os produtos da linha
ULTRACARE foram pensados
para a proteção, a limpeza e
a manutenção de superfícies,
desde a preparação à limpeza
final, até à manutenção
normal e extraordinária. A
gama ULTRACARE junta-se
às tradicionais linhas Mapei e
completa a oferta: produtos
para o uso em ambientes
industriais, comerciais e
residenciais. A linha ULTRACARE
integra produtos conhecidos
como KERANET, nas suas
diversas versões, para utilizar
na limpeza de pavimentos
cerâmicos após a betumação
com produtos cimentícios, e
KERAPOXY CLEANER, para
a mesma operação após a
betumação com produtos
epóxis. A Mapei enfrenta
este desafio com produtos
inovadores, sustentáveis e com a
consciência do profissionalismo
e competência que sempre a
distinguiu.

Ultracare

Ultracare, o novo sistema inovador, versátil e confiável, desenvolvido pela Mapei, para a limpeza, proteção e manutenção de
superfícies.
A nova gama faz a sua estreia no mercado com nove agentes de limpeza para operações de limpeza final, que integram os já conhecidos
KERANET e KERAPOXY CLEANER, e o cuidado normal e extraordinário dos ladrilhos cerâmicos, material pétreo e pastilha de vidro que
vão ao encontro das diferentes necessidades de limpeza de diferentes tipos de obras. Disponíveis em soluções concentradas, líquidas ou
em spray, prontas a usar, podem ser utilizadas puras ou diluídas em
água, dependendo do tipo e da necessidade.

Gama Ultralite Flex

A gama Ultralite Flex é a melhor escolha para o assentamento de
todo o tipo de ladrilhos com menos esforço e, em particular, para
peças de grande formato, mesmo de espessura fina.
A nova família de adesivos cimentícios aligeirados Ultralite Flex, únicos e inovadores, possui características que facilitam o trabalho do
aplicador no local, além de serem produtos de elevadas prestações.
São ideais para o assentamento de grés porcelânico de grande formato, mesmo de espessura fina, e para o assentamento de todo o
tipo de cerâmica, mosaico e pedra natural.

Enrico Geronimi.
Corporate Product Manager,
Betumes e Ultracolor Line

UltraCare Multicleaner
UltraCare Multicleaner Spray
UltraCare HD Cleaner
UltraCare Keranet
UltraCare Keranet Easy
UltraCare Keranet Crystals
UltraCare Acid Cleaner
UltraCare Kerapoxy Cleaner
UltraCare Epoxy Off Gel
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A melhor escolha
para aplicação com
menos esforço

Ultralite Flex
Ultralite S1 Flex
Ultralite S2 Flex
Ultralite S1 Flex Quick
Ultralite S2 Flex Quick

Este ano revimos e aperfeiçoamos
a proposta existente dos adesivos
aligeirados, apresentando na
Cersaie a nova linha ULTRALITE
FLEX, que facilita o trabalho diaa-dia do aplicador. A gama é
composta por ULTRALITE FLEX,
para o assentamento dia-a-dia
de ladrilhos cerâmicos de médiogrande formato, ULTRALITE S1
FLEX, para o assentamento de
ladrilhos de grande formato,
tanto em interiores como em
exteriores, e ULTRALITE S2 FLEX,
um adesivo de elevadas prestações
para intervenções especiais como
a aplicação em fachada. Além
disso, estão disponíveis as versões
rápidas ULTRALITE S1 FLEX QUICK
e ULTRALITE S2 FLEX QUICK, que
agilizam os tempos de colocação em
exercício das superfícies assentadas.
Uma das principais características da
gama é que a embalagem contém
apenas 15 quilos de produto, com
os quais é possível cobrir a mesma
quantidade de metros quadrados
assentados como um adesivo
tradicional. Além disso, graças à
confortável alça, a bolsa é facilmente
transportável, com vantagem para
o aplicador que também beneficia
em termos de esforço físico. Todos
os produtos da gama têm excelente
trabalhabilidade, são cremosos e
muito fáceis de aplicar. Graças a
um aditivo especial chamado Low
Dust, emitem uma quantidade
muito pequena de pó durante a fase
de mistura. Além das vantagens
pensadas para o aplicador, adaptamse às necessidades dos projetistas e
construtores, que exigem produtos
da mais alta qualidade.
Emanuele Rodolico.
Corporate Product Manager,
Adesivos para Cerâmica e Pedra Natural
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Aplicação fácil e perfeita
com os novos sistemas
de distanciadorese de
nivelamento

Mapelevel EasyWDG
System

O sistema de nivelamento Mapei
MapeLevel EasyWDG System
que torna o assentamento dos
ladrilhos mais simples e rápido.
Fácil de aplicar, permite obter pavimentos e revestimentos perfeitamente lisos mesmo nos casos mais
difíceis, como o assentamento de
peças de grande formato.
Um único gesto e apenas dois elementos são suficientes para eliminar de forma rápida e precisa eventuais desníveis entre os ladrilhos
adjacentes. Para um assentamento
perfeito em menos tempo, o sistema NÃO requer o uso do alicate durante a sua utilização, pois pode ser
aplicado inteiramente à mão.

Mapelevel Easy System

Il sistema livellante a vite a serraggio rapido.
O MapeLevel Easy System permite
retificar eventuais desníveis entre
ladrilhos adjacentes, obtendo assim
pavimentos e revestimentos perfeitamente nivelados.
O MapeLevel Easy System é adequado para ladrilhos com uma
vasta gama de espessuras, para
satisfazer todas as necessidades de
assentamento, com menor consumo que os tradicionais sistemas de
cunha. Além disso, graças ao design
particular da roda, o utilizador pode
verificar imediatamente o nivelamento efetivo das peças.

MapeLevel Pedestal System

O sistema de assentamento de pavimentos elevados.
Versáteis e rápidos de assentar, os pavimentos elevados
são a solução ideal para a criação de pavimentos facilmente removíveis ou destinados à instalação de tubagens e instalações, mas também para o revestimento
rápido de ladrilhos de varandas, terraços e outras superfícies externas.
O MapeLevel Pedestal System caracteriza-se pela facilidade de aplicação e pela extensa gama. Os suportes, com cabeça basculante, são reguláveis em altura e
fáceis de aplicar e permitem obter pavimentos perfeitamente nivelados em pouco tempo. Graças à grande

gama de alturas disponível, que também pode ser alcançada com a ajuda de simples extensões, é possível compensar qualquer diferença de altura. Além disso, as características técnicas inovadoras do produto e os acessórios que
completam o sistema permitem gerir todos os detalhes da
aplicação com a maior precisão.

MapeLevel Pedestal
MapeLevel Pedestal XS
MapeLevel Pedestal XS-FH
MapeLevel Pedestal Clips
MapeLevel Pedestal Perimeter Clip

Mapei Tile Spacer

Distanciadores para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.
Mapei Tile Spacer, a gama de distanciadores utilizados no assentamento de ladrilhos cerâmicos e material pétreo, disponíveis em várias
dimensões (cruzado, em T, em Y e
em cunha) e em diversas espessuras, que podem ser utilizados em
pavimentos e paredes.
Podem ser combinados com os
sistemas de nivelamento Mapei da
gama Mape-Level, ajudando a realizar com facilidade e precisão pavimentos e paredes perfeitamente
planos e regulares.

Mapei Tile Spacer X
Mapei Tile Spacer T
Mapei Tile Spacer Y
Mapei Tile Spacer Wedge S

Para estar ainda mais perto do aplicador, a Mapei
propõe na Cersaie 2021 novos sistemas de nivelamento
e distanciadores, cada vez mais importantes para o
mercado, dado o forte crescimento no assentamento
de revestimentos cerâmicos de grande formato.
MAPELEVEL EASY WDG SYSTEM é o sistema de nivelamento de distanciadores em forma de cunha, que
inclui a cunha de nivelamento - reutilizável durante o
assentamento - e bases em cores diferentes para cobrir as sete dimensões mais utilizadas na obra, disponível consoante a dimensão em sete cores diferentes.
Já o MAPELEVEL EASY é a solução de distanciadores
de nivelamento do tipo parafuso, que podem ser utilizados para o nivelamento de pavimentos, disponíveis
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em várias dimensões de um milímetro a 5 mm e em
diferentes geometrias para o assentamento com juntas
lineares, T ou cruzadas. Além disso, a Mapei também decidiu incluir os distanciadores clássicos para o assentamento do dia-a-dia, MAPEI TILE SPACER, também disponíveis
em diferentes geometrias e em diferentes espessuras
- até dez espessuras diferentes - em forma de T ou em
forma de cruz Y ou o clássico em cunha para aplicar
revestimentos.
Andrea Annoni.
Corporate Product Manager,
Produtos Complementares e Ferramentas

MAPELEVEL PEDESTAL é a solução Mapei para a
aplicação de pavimentos flutuantes: está disponível
em cinco alturas diferentes bem como uma gama
completa de acessórios composta por extensões,
cabeças de diferentes tamanhos e geometrias e os
suportes mais pequenos, para uma aplicação simples
com alturas que vão até um centímetro de espessura.
Os suportes MAPELEVEL PEDESTAL são telescópicos
e reguláveis em altura graças à chave adequada.
Têm uma cabeça basculante autonivelante que pode
ser fixada se necessário, graças a uma fechadura
conveniente. O suporte tem uma cabeça com juntas

de 2 ou 4 mm, bem como uma cabeça em L para o
assentamento de pavimento sobrelevado em tábuas. A
cabeça tem uma parte superficial em borracha soldada
diretamente ao suporte para auxiliar o aplicador o
máximo possível nas fases operacionais em obra e ter um
produto completo capaz de atender às necessidades a
360°.
Andrea Annoni.
Corporate Product Manager,
Produtos Complementares e Ferramentas
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Eco Prim Grip Plus

Mapeguard Board:
um painel multifuncional
MAPEGUARD BOARD é o painel multifuncional, leve
e impermeável da Mapei, disponível em diversas
espessuras, de 7 mm com um tamanho de 60x130
até 48 mm de espessura com um tamanho de
60x260 mm. Trata-se de um painel, muito útil para o
operador na resolução de determinados problemas
em obra como, por exemplo, o nivelamento de
paredes de prumo: pensamos numa alvenaria com
resíduos de cola velha que necessita de ser alisada ou
impermeabilizada. MAPEGUARD BOARD é a solução

Mais segurança para a saúde do aplicador e do utilizador graças à nova formulação do Eco Prim Grip Plus.
Eco Prim Grip Plus, o primário promotor de aderência universal para rebocos, argamassas de regularização e adesivos cimentícios aplicados sobre suportes difíceis, praticamente inodoro e isento de solventes, pronto a usar, com
baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, para
interiores e exteriores.

Ultracoat Renew FL

Nova vida para pavimentos de madeira graças ao Ultracoat Renew FL.
Ultracoat Renew FL, o primário bicomponente promotor
de aderência para vernizes aquosos bicomponentes Ultracoat graças ao qual, a partir de hoje, é possível renovar o
acabamento do pavimento de madeira sem alterar a sua
natureza original e sobretudo sem inconvenientes e tempos longos de execução, dando uma nova vida ao acabamento superficial.

que neste caso pode ajudar, bem como para a realização
de pequenos revestimentos ou coberturas, bancos ou
mesmo lavatórios, banheiras ou mesmo paredes divisórias.
MAPEGUARD BOARD é um produto cómodo de usar
em obra: muito leve e fácil de transportar, cortar e aplicar.
Com certeza, é um sistema muito simples para todos os
utilizadores.
Andrea Annoni.
Corporate Product Manager,
Produtos Complementares e Ferramentas

Mapeguard Board

O painel multifuncional, impermeável e leve, a utilizar como suporte para o assentamento de todo
o tipo de cerâmica.
Utilizado em ambientes interiores para o nivelamento de paredes e para a realização de elementos divisórios, paredes e suportes para móveis, a vantagem do Mapeguard Board está na rapidez e simplicidade na
intervenção de retificação dos planos de assentamento.
Além disso, a versatilidade dos painéis permite a máxima liberdade na fase do projeto, permitindo a realização de projetos com um design único e totalmente personalizado.

Uma nova App para as juntas

Bonitos e versáteis, os betumes Mapei têm a cor perfeita para qualquer ambiente. E a partir de hoje é possível escolher a
cor das juntas de forma simples e rápida graças ao App Mapei Juntas, que pode ser descarregado nas lojas iOS e Android.
Depois de fotografar os seus ladrilhos, o sistema aconselha a cor mais adequada disponível na gama Mapei (num total de
58 cores). Assim, é possível calcular a quantidade de produto necessária e partilhar tudo com seus contactos via e-mail
ou Whatsapp.
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HÁ 20 ANOS
A CONSTRUIR
O FUTURO DE
PORTUGAL

