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Specjalistyczne produkty linii budowlanej

Planicrete 7
Eco Prim Grip 7

Mapefer 1K 9

Beton, tworzywo konstrukcyjne generalnie uważane za trwałe, poddawany jest 
stale oddziaływaniom mechanicznym, fizycznym, chemicznym i biologicznym, 
powodującym jego degradację. Wzrost kosztów budowy powoduje, że  
w dalszym ciągu korzystniejsze jest wykonywanie napraw i rekonstrukcji 
istniejących obiektów, nawet w przypadku poważnych uszkodzeń. To samo 
dotyczy obiektów zabytkowych.

Firma MAPEI, dzięki swojej 75. letniej tradycji i doświadczeniu, proponuje 
szeroką gamę specjalistycznych produktów z zakresu chemii budowlanej, 
znajdujących zastosowanie zarówno w wielu pracach konstrukcyjnych, jak  
i naprawczych.

W skład Linii Budowlanej MAPEI wchodzą następujące grupy produktów: 
spoiwa hydrauliczne, gotowe zaprawy naprawcze, systemy hydroizolacji 
i uszczelnień, elastyczne powłoki ochronne, kleje konstrukcyjne, tynki 
i szpachle. Tak szeroki zakres wyrobów pozwala na stosowanie ich do 
różnorodnych rozwiązań technicznych spotykanych w praktyce budowlanej, 
począwszy od wiaduktów, mostów, estakad, zbiorników, zapór i innych 
budowli hydrotechnicznych po obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej 
a także zabytkowe. I to zarówno przy wznoszeniu nowych konstrukcji, jak  
i podczas prac naprawczych.

Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w kartach 
technicznych poszczególnych produktów oraz na stronie internetowej: www.
mapei.pl

Ochrona zbrojenia
Preparaty 
zwiększające 
przyczepność

NAPRAWA ZAPRAWAMI 
O REGULOWANYM SKURCZU
Mapegrout Tissotropico 11
Mapegrout T40 11
Mapegrout T60 11
Mapegrout FMR 12
Mapegrout Easy Flow GF 12
Mapegrout BM 12
Mapegrout Rapido 13
Planitop 400 13
Mapegrout 430 
(dawniej Planitop 430) 13
Mapegrout Gunite 14
Mapegrout Colabile 14
Mapegrout Colabile GF 14
Mapegrout Colabile TI 20 15
Mapegrout SV 15
Mapegrout SV T 15
Mapegrout SV Fiber 16

NAPRAWY Z ZASTOSOWANIEM 
SPOIW CEMENTOWYCH
Stabilcem 19

NAPRAWY ZAPRAWAMI 
EPOKSYDOWYMI
Mapefloor EP19 21
Planigrout 300 21

▼
▼

▼

Symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska.
Ponad 150 produktów Mapei pomaga projektantom 
i wykonawcom innowacyjnych projektów zdobyć 
punkty niezbędne do uzyskania certyfikatu LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 
Design) wydawanego przez U.S. Green 
Building Council.

*

Naprawa i ochrona 
konstrukcji 
betonowych
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Elastocolor Primer 23

Mapecure CA 23

Mapecure E 23

Mapecure S 24

Preparaty
pielęgnacyjne

Adesilex PG1 31

Adesilex PG2 31

Adesilex PG4 31

Eporip 32

Epojet 32

Epojet LV 32

Łączenie 
konstrukcyjne klejami 
epoksydowymi

Eporip 27

Eporip Turbo 27

Epojet 27

Epojet LV 28

Resfoam 1KM 28

Foamjet 260 LV 28

Stabilcem 29

Naprawa 
rys i pęknięć
w betonie metodami
iniekcyjnymi
lub przez wlewanie

Carboplate 35

Adesilex PG1 35

Adesilex PG2 35

MapeWrap C UNI-AX 36

MapeWrap C UNI-AX HM 36

MapeWrap Primer 1 36

MapeWrap 11 36

MapeWrap 12 37

MapeWrap 21 37

MapeWrap 31 37

Mapegrid G 120 38

Mapegrid G 220 38

Mapegrid B 250 38

Planitop HDM 39

Planitop HDM Maxi 39

Planitop HDM Restauro 39

Wzmacnianie 
konstrukcji 
systemem FRP i FRG

 Mapelastic 41

Mapelastic Smart 41

Mapelastic Foundation 41

Elastocolor Waterproof 42

Mapenet 150 42

Mapetex Sel 42

Mapefl oor I 914 43

Idrosilex Pronto 43

Mapegum WPS 43

Triblock Finish 44

Plastimul Primer 44

Plastimul 44

Plastimul Fiber 45

Plastimul 2K Plus 45

Plastimul 2K Super 45

Mapethene Primer 46

Mapethene Primer Plus 46

Mapethene SA 46

Idrostop 47

Idrostop B25 47

Resfoam 1 KM 47

Foamjet 260 LV 48

Mapegel 50 48

Mapeproof PL 48

Mapeproof LW 49

Mapeproof CD 49

Mapeproof Mastic 49

Mapeproof Seal 50

Mapeproof Swell 50

 Uszczelnienia
i izolacje
przeciwwodne
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Lampocem 63

Mapegrout SV  63

Mapegrout SV T 63

Mapefi ll 61

Mapefi ll R 61

Planigrout 300 61

Montaż 
szybkosprawnymi
zaprawami

Porocol 65

Adesilex P4 65

Klejenie
i szpachlowanie 
bloczków z betonu 
komórkowego

Zakotwienia 
i podlewki

POWIERZCHNIE BETONOWE
Mapefi nish 53

Monofi nish 53

Mapelastic 53

Mapelastic Smart 54

Nivoplan Plus 54

Planitop 100 54

Planitop 200 55

Planitop 540 55

Triblock Finish 55

TYNKI
Planitop 520 57

Planitop 540 57

Planitop 560 57

Mapefi x EP 58

Mapefi x PE SF 58

Mapefi x VE SF 58

▼
▼

Wyrównywanie 
powierzchni 
betonowych i tynków

 Mapetherm do styropianu 67

Mapetherm do siatki 67

Mapenet 150 67 
Mapetherm Wool do wełny 68

Mapetherm Wool do siatki 68

 Produkty 
do ociepleń 
zewnętrznych ścian 
budynków
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Mape-Antique 
Intonaco NHL 85

Mape-Antique 
Strutturale NHL 85

Zestalanie (konsolidacja) 
konstrukcji 
murowych i tynków
preparatami
paroprzepuszczalnymi

OCHRONA POWIERZCHNI 
BETONU, TYNKÓW I ELEWACJI
Antipluviol S 87

Antipluviol W 87

OCHRONA BETONU PRZED 
KARBONATYZACJĄ
Elastocolor Primer 89

Elastocolor Pittura 89

Elastocolor Rasante 89

Elastocolor Rasante SF 90

Elastocolor Net 90

Malech 90

Colorite Beton 91

Colorite Performance 91

CHEMOODPORNA OCHRONA 
BETONU
Mapecoat I 24 93

Mapecoat DW25 93

Duresil EB 93

FARBY I TYNKI
Silexcolor Primer 95

Silexcolor Base Coat SP 95

Silexcolor Pittura 95

Silexcolor Tonachino SP 96

Silexcolor Marmorino 96

Silexcolor Graffi  ato SP 96

Silancolor Primer 97

Silancolor Base Coat 97

Silancolor Pittura 97

Silancolor Tonachino 98

Malech 98

Quarzolite Base Coat 98

Quarzolite Pittura 99

Quarzolite Tonachino SP 99

Quarzolite Graffi  ato  SP 99

▼
▼

▼
▼

Ochrona 
i wykończenie 
dekoracyjne 
powierzchni betonu, 
tynków i elewacji

KONSOLIDACJA KONSTRUKCJI 
MUROWYCH I TYNKÓW
PRZEZ INIEKCJE
Mape-Antique I 71

Mape-Antique F21 71

Stabilcem 71

KONSOLIDACJA KONSTRUKCJI 
MUROWYCH I TYNKÓW
- PREPARATY GRUNTUJĄCE
Consolidante 8020 73

Malech 73

KONSOLIDACJA KONSTRUKCJI 
MUROWYCH I TYNKÓW
METODĄ NATRYSKU
Mape-Antique 
Strutturale NHL 75

TYNKI RENOWACYJNE
Mape-Antique Rinzaff o 77

Mape-Antique MC 77

Mape-Antique CC 77

Mape-Antique FC Civile 
(zastępuje Mape-Antique FC i FC/R) 78

Mape-Antique FC Grosso 78

Mape-Antique FC Ultrafi ne 78

PoroMap Rinzaff o 79

PoroMap Intonaco 79

PoroMap Rinzaff o 
Macchina 79

PoroMap Intonaco
Macchina 80

PoroMap Finitura 80

BARIERY CHEMICZNE
Mapestop PL 83

Mapestop 83

▼
▼

▼
▼

▼

Renowacja
i osuszanie murów

Spis tresci.indd   3Spis tresci.indd   3 12-02-16   16:3612-02-16   16:36



Adesilex P4 65
Adesilex PG1 31/35
Adesilex PG2 31/35
Adesilex PG4 31
Antipluviol S 87
Antipluviol W 87
Carboplate 35
Colorite Beton 91
Colorite Performance 91
Consolidante 8020 73
Duresil EB 93
Eco Prim Grip 7
Elastocolor Net 90
Elastocolor Pittura 89
Elastocolor Primer 23/89
Elastocolor Rasante 89
Elastocolor Rasante SF 90
Elastocolor Waterproof 42
Epojet 27/32
Epojet LV 28/32
Eporip 27/32
Eporip Turbo 27
Foamjet 260 LV 28/48
Idrosilex Pronto 43
Idrostop 47
Idrostop B25 47
Lampocem 63
Malech 73/90/98
Mape-Antique CC 77
Mape-Antique F21 71
Mape-Antique FC Civile 
(zastępuje Mape-Antique FC i FC/R) 78
Mape-Antique FC Grosso 78
Mape-Antique FC Ultrafine 78
Mape-Antique I 71
Mape-Antique 
Intonaco NHL 85
Mape-Antique MC 77
Mape-Antique Rinzaffo 77
Mape-Antique 
Strutturale NHL 75/85
Mapecoat DW 25 93
Mapecoat I 24 93/104
Mapecolor Paste 104
Mapecure CA 23
Mapecure E 23

USZCZELNIACZE SILIKONOWE 
OCTOWE
Mapesil Z 109

Mapesil AC 109

Mapesil 300°C 109

USZCZELNIACZE SILIKONOWE 
NEUTRALNE
Mapesil BM 111

Mapesil LM 111

INNE USZCZELNIACZE
Mapefl ex AC4 113

Mapefl ex AC-FR 113

Mapefl ex Firestop 1200°C 113

USZCZELNIACZE 
POLIURETANOWE 
JEDNOSKŁADNIKOWE
Mapefl ex PU40 115

Mapefl ex PU45 115

Mapefl ex PU50 SL 115

USZCZELNIACZE NA BAZIE 
MODYFIKOWANEGO 
POLIURETANU 
DWUSKŁADNIKOWE
Mapefl ex PB25 117

Mapefl ex PB27 117

Mapefl ex PU65 117

USZCZELNIACZE 
EPOKSYDOWO-
POLIURETANOWE 
JEDNOSKŁADNIKOWE
Mapefl ex PU20 119

Mapefl ex PU30 119

GRUNTY I AKCESORIA
Mapefoam 121

Primer AS 121

Primer M 121

Primer EP 122

Primer PU60 122

Primer FD 122

ELASTYCZNE KLEJE ORAZ 
MATERIAŁY DO ŁĄCZENIA
Ultrabond Super Grip 125

Mapefl ex PU45 125

▼
▼▼

▼▼
▼▼

▼
▼

▼
▼

Elastyczne kleje,
uszczelniacze oraz 
materiały 
do łączenia

 WallGard Graffi  ti 
Barrier 101

WallGard Graffi  ti 
Remover Gel 101

Ochrona 
Antygraffi  ti

 Primer MF 103

Primer SN 103

Rete 320 103

Mapecolor Paste 104

Mapecoat I 24 104

Mapefl oor I 300 SL 104

Mapefl oor I 320 SL 
CONCEPT 105

Mapefl oor I 500 W 105

Ultratop 106

Ultratop Living 106

Posadzki 
przemysłowe
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Mapecure S 24
Mapefer 1K 9
Mapefill 61
Mapefill R 61
Mapefinish 53
Mapefix EP 58
Mapefix PE SF 58
Mapefix VE SF 58
Mapeflex AC4 113
Mapeflex AC-FR 113
Mapeflex Firestop 1200°C 113
Mapeflex PB25 117
Mapeflex PB27 117
Mapeflex PU20 119
Mapeflex PU30 119
Mapeflex PU40 115
Mapeflex PU45 115/125
Mapeflex PU50 SL 115
Mapeflex PU65 117
Mapefloor EP19 21
Mapefloor I 300 SL 104
Mapefloor I 320 SL 
CONCEPT 105
Mapefloor I 500 W 105
Mapefloor I 914 43
Mapefoam 121
Mapegel 50 48
Mapegrid G 120 38
Mapegrid G 220 38
Mapegrid B 250 38
Mapegrout 430
(dawniej Planitop 430) 13
Mapegrout BM 12
Mapegrout Colabile 14
Mapegrout Colabile GF 14
Mapegrout Colabile TI 20 15
Mapegrout Easy Flow GF 12
Mapegrout FMR 12
Mapegrout Gunite 14
Mapegrout Rapido 13
Mapegrout SV 15/63
Mapegrout SV Fiber 16
Mapegrout SV T 15/63
Mapegrout T40 11
Mapegrout T60 11
Mapegrout Tissotropico 11

Mapegum WPS 43
Mapelastic 41/53
Mapelastic Foundation 41
Mapelastic Smart 41/54
Mapenet 150 42/67
Mapeproof PL 48
Mapeproof CD 49
Mapeproof LW 49
Mapeproof Mastic 49
Mapeproof Seal 50
Mapeproof Swell 50
Mapesil 300°C 109
Mapesil AC 109
Mapesil BM 111
Mapesil LM 111
Mapesil Z 109
Mapestop 83
Mapestop PL 83
Mapetex Sel 42
Mapethene Primer 46
Mapethene Primer Plus 46
Mapethene SA 46
Mapetherm do siatki 67
Mapetherm do styropianu 67
Mapetherm Wool do siatki 68
Mapetherm Wool do wełny 68
MapeWrap 11 36
MapeWrap 12 37
MapeWrap 21 37
MapeWrap 31 37
MapeWrap C UNI-AX 36
MapeWrap C UNI-AX HM 36
MapeWrap Primer 1 36
Monofinish 53
Nivoplan Plus 54
Planicrete 7
Planigrout 300 21/61
Planitop 100 54
Planitop 200 55
Planitop 400 13
Planitop 520 57
Planitop 540 55/57
Planitop 560 57
Planitop HDM 39
Planitop HDM Maxi 39
Planitop HDM Restauro 39

Plastimul 44
Plastimul 2K Plus 45
Plastimul 2K Super 45
Plastimul Fiber 45
Plastimul Primer 44
Porocol 65
PoroMap Finitura 80
PoroMap Intonaco 79
PoroMap Intonaco 
Macchina 80
PoroMap Rinzaffo 79
PoroMap Rinzaffo 
Macchina 79
Primer AS 121
Primer EP 122
Primer FD 122
Primer M 121
Primer MF 103
Primer PU60 122
Primer SN 103
Quarzolite Base Coat 98
Quarzolite Graffiato SP 99
Quarzolite Pittura 99
Quarzolite Tonachino SP 99
Resfoam 1KM 28/47
Rete 320 103
Silancolor Base Coat 97
Silancolor Pittura 97
Silancolor Primer 97
Silancolor Tonachino 98
Silexcolor Base Coat SP 95
Silexcolor Graffiato SP 96
Silexcolor Marmorino 96
Silexcolor Pittura 95
Silexcolor Primer 95
Silexcolor Tonachino SP 96
Stabilcem 19/29/71
Triblock Finish 44/55
Ultrabond Super Grip 125
Ultratop 106
Ultratop Living 106
 WallGard Graffiti Barrier 101
 WallGard Graffiti 
Remover Gel 101

Alfabetyczny spis produktów
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Preparaty zwiększające przyczepność
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7

P R E P A R A T Y  Z W I Ę K S Z A J Ą C E  P R Z Y C Z E P N O Ś Ć

 Emulsja na bazie syntetycznych 
polimerów lateksowych do 
modyfi kacji właściwości cementowych 
zapraw, poprawiająca głównie ich 
przyczepność do podłoża mineralnego. 
Po związaniu w zaprawie jest odporna 
na emulgację i zmydlenie.
Stosowana jako dodatek do zapraw, tynków, 
jastrychów, betonów działa uplastyczniająco, 
poprawia spoistość mieszanki, wpływa 
korzystnie na poprawę właściwości 
mechanicznych i przyczepności do podłoża, 
zwiększa wodoszczelność. 
Przygotowanie warstwy sczepnej 
(mostkującej): wymieszać Planicrete 
z wodą w proporcji 1:1 i dodać do 
4 części cementu; przygotowanie tynków 
i jastrychów: wymieszać Planicrete z 
wodą w proporcji 1:2-3 i dodać do 3 części 
cementu. Planicrete może być stosowany 
ze spoiwami Mapecem, Topcem oraz 
zaprawami Mapecem Pronto i Topcem 
Pronto w celu przygotowania warstwy 
sczepnej.

Zużycie
–  przygotowanie warstwy sczepnej 

(mostkującej): 100-150 g/m2;
–  przygotowanie tynku lub jastrychu: 

50-80 kg/m3.

Opakowania
kanistry 25, 10, 5 i 1 kg.

Planicrete Eco Prim Grip

 Uniwersalny, gotowy do użycia 
podkład gruntujący i promotor 
przyczepności o bardzo niskiej emisji 
lotnych związków organicznych (VOC) 
do stosowania przed nakładaniem  
mas naprawczych, wyrównujących 
i samopoziomujących oraz zapraw 
klejących do płytek ceramicznych 
i kamienia naturalnego.
Uniwersalny, gotowy do użycia promotor 
przyczepności, tworzący  twardą 
powierzchnię o wysokiej przyczepności, 
nawet na gładkich lub niechłonnych 
podłożach. Może być stosowany na beton, 
podłoża murowane, płyty gipsowe, drewno, 
beton komórkowy, tynki, masy naprawcze, 
powłoki malarskie oraz podłoża gipsowe.
Może być również stosowany 
w celu zwiększenia przyczepności mas 
wyrównujących, samopoziomujących 
i klejów do: ceramiki, kamienia oraz innych 
podłoży niechłonnych.

Zużycie
0,20-0,30 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 10 kg i 5 kg.

AT-15-5338/2008
(ITB)
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Ochrona zbrojenia
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9

O C H R O N A  Z B R O J E N I A

 Jednokomponentowy preparat 
mineralny do ochrony prętów 
zbrojeniowych.
Mapefer 1K jest stosowany do realkalizacji 
zbrojenia podczas prac naprawczych 
zaprawami z serii Mapegrout lub innymi 
zaprawami naprawczymi.
Mapefer 1K jest jednokomponentową 
zaprawą cementową z dodatkiem polimeru 
i inhibitora korozji.
Mapefer 1K jest nakładany w dwóch 
warstwach na pręty zbrojeniowe uprzednio 
oczyszczone z rdzy. Drugą warstwę 
preparatu należy nałożyć po 90-120 
minutach od nałożenia pierwszej warstwy, 
lecz nie później niż po 24 godzinach. 
Zalecane jest pokrycie prętów zbrojeniowych 
jednorodną i jednolitą warstwą preparatu. 
Całkowita grubość dwóch warstw preparatu 
winna wynosić ok. 2 mm. Naprawa betonu 
zaprawami z serii Mapegrout lub Planitop 
może być prowadzona gdy Mapefer 1K 
będzie suchy czyli po ok. 6 godzinach 
(w temperaturze otoczenia +20°C).
Mapefer 1K spełnia wymagania podane 
w normie PN-EN 1504-7.

Zużycie
100 g/m pręta o średnicy 8 mm 
(grubość warstwy ok. 1 mm).

Opakowania
4 worki 5 kg 
(zestaw w kartonowym pudełku).

Mapefer 1K

EN 1504-7

ZGODNY Z NORMĄ

OCHRONA ZBROJENIA
PRZED KOROZJĄ

PN-EN 1504-7

 AT/2008-03-1400
(IBDiM)
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Naprawa zaprawami o regulowanym skurczu
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11

N A P R A W A  I  O C H R O N A
K O N S T R U K C J I  B E T O N O W Y C H

 Uniwersalna zaprawa naprawcza, 
o regulowanym skurczu, z dodatkiem 
włókien syntetycznych, stosowana 
do napraw betonu.
Zaprawa Mapegrout Tissotropico jest 
stosowana do napraw elementów konstrukcji 
żelbetowych (belki, dźwigary, słupy, 
płyty balkonowe, płyty stropowe) oraz do 
uzupełniania warstwy otuliny zbrojenia 
zniszczonej przez korozję prętów. Dzięki 
swoim wysokim parametrom mechanicznym 
zaprawa Mapegrout Tissotropico może być 
stosowana do napraw konstrukcyjnych.
Zaprawa Mapegrout Tissotropico 
skomponowana jest ze spoiwa cementowego, 
selekcjonowanego wypełniacza, specjalnych 
domieszek i syntetycznych włókien. Zaprawę 
do użycia przygotowuje się, mieszając suche 
składniki z wodą w ilości 3,8-4,1 l na worek 
25 kg. Mieszankę Mapegrout Tissotropico 
nakłada się ręcznie kielnią lub metodą 
natrysku mokrego na podłoże nośne, czyste, 
wolne od zanieczyszczeń i części luźno 
związanych, mające fakturę chropowatą. 
Przed aplikacją mieszanki podłoże należy 
zwilżyć wodą. Naprawy w jednorazowo 
nakładanej warstwie o grubości 30-35 mm 
można wykonać bez dodatkowego szalunku. 
Dla poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej 
na zewnątrz oraz dla dodatkowego 
obniżenia skurczu do mieszanki 
Mapegrout Tissotropico można dodać 
0,25% (w stosunku wagowym) preparatu 
pielęgnacyjnego Mapecure SRA. 
Mapegrout Tissotropico odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-
3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
19 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout 
Tissotropico

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 Tiksotropowa zaprawa naprawcza 
z dodatkiem włókien syntetycznych, 
o średniej wytrzymałości na ściskanie 
40 MPa (po 28 dniach), stosowana 
do napraw betonu.
Zaprawa Mapegrout T40 stosowana 
jest do napraw elementów konstrukcji 
żelbetowych (belki, dźwigary, słupy, płyty 
balkonowe, płyty stropowe), a także zalecana 
jest do wykonywania prac naprawczych 
w tunelach, kanałach, zbiornikach i innych 
obiektach hydrotechnicznych. Zaprawa 
Mapegrout T40 może być stosowana 
do naprawy elementów mających stały 
kontakt z wodą przeznaczoną do picia. 
Mieszając Mapegrout T40 z wodą (16%), 
otrzymuje się zaprawę o dobrej urabialności 
i właściwościach tiksotropowych, dzięki 
czemu nadaje się do aplikacji zarówno na 
powierzchniach pionowych, jak i poziomych 
bez dodatkowego szalunku. Mieszankę 
Mapegrout T40 nakłada się ręcznie kielnią 
lub metodą natrysku mokrego na podłoże 
nośne, czyste, wolne od zanieczyszczeń i 
części luźno związanych, mające fakturę 
chropowatą. Przed aplikacją mieszanki 
podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość 
jednorazowo nakładanej warstwy może 
wynosić 30-35 mm. Dla poprawy pielęgnacji 
zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz 
dla dodatkowego obniżenia skurczu do 
mieszanki Mapegrout T40 można dodać 
0,25% wagowo preparatu pielęgnacyjnego 
redukującego skurcz Mapecure SRA.
Mapegrout T40 odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Zużycie
18,5 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout T40

 Siarczanoodporna zaprawa 
z dodatkiem włókien syntetycznych, 
przeznaczona do naprawy uszkodzeń 
w betonie.
Zaprawa Mapegrout T60 stosowana 
jest do napraw elementów konstrukcji 
żelbetowych (belki, dźwigary, słupy, płyty 
balkonowe, płyty stropowe), a także zalecana 
jest do wykonywania prac naprawczych 
w tunelach, kanałach, zbiornikach i innych 
obiektach hydrotechnicznych.
Mieszając Mapegrout T60 z wodą (17%) 
i preparatem Mapecure SRA (0,25%), 
otrzymuje się zaprawę o dobrej urabialności 
i właściwościach tiksotropowych, dzięki 
czemu nadaje się do aplikacji zarówno na 
powierzchniach pionowych, jak i poziomych 
bez dodatkowego szalunku. 
Można zrezygnować z dodawania preparatu 
Mapecure SRA, gdy warunki pielęgnacji 
będą odpowiednie. Mieszankę Mapegrout 
T60 nakłada się ręcznie kielnią lub metodą 
natrysku mokrego na podłoże nośne, czyste, 
wolne od zanieczyszczeń 
i części luźno związanych, mające fakturę 
chropowatą. Przed aplikacją mieszanki 
podłoże należy zwilżyć wodą.
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 
może wynosić do 40 mm.
Mapegrout T60 odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Zużycie
18,5 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout T60

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 AT/2008-03-1405
(IBDiM)

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)
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 Siarczanoodporna zaprawa naprawcza 
natryskowa, dodatkowo zbrojona 
giętkimi włóknami ze specjalnych 
stopów żelaza (Fibre FF), odpowiednia 
szczególnie do napraw konstrukcji, 
gdzie wymagana jest wysoka 
odporność na kruche pękanie.
Zaprawa Mapegrout FMR zalecana jest 
do naprawy konstrukcji betonowych, takich 
jak tunele, estakady, wiadukty oraz mosty 
drogowe i autostradowe, zapory, sztolnie 
przelewowe, rampy załadunkowe.
Po wymieszaniu Mapergout FMR z włóknami 
Fibre FF (oksydowane, giętkie włókna 
wykonane ze specjalnego stopu żelazochromu) 
i wodą uzyskuje się łatwo urabialną zaprawę 
o właściwościach tiksotropowych, która 
może być aplikowana na powierzchniach 
pionowych w znacznej grubości bez 
dodatkowego szalunku. Włókna Fibre FF 
pakowane są w rozpuszczalne w wodzie 
woreczki po 375 g każdy i przeznaczone są 
do mieszania z zawartością worka 25 kg 
zaprawy Mapegrout FMR w proporcji 
1 woreczek włókien na 1 worek 25 kg 
zaprawy. Kompozycja Mapegrout FMR + 
Fibre FF nakładana jest ręcznie kielnią lub 
metodą natrysku mokrego (np. Putzmeister 
lub Turbosol). Przed aplikacją zaprawy 
podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość 
jednorazowo nakładanej warstwy może 
wynosić do 50 mm. W celu poprawy 
pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz 
oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do 
mieszanki Mapegrout FMR można dodać 
0,25% (w stosunku wagowym) preparat 
pielęgnacyjny Mapecure SRA. Mapegrout 
FMR odpowiada wymaganiom normy PN-EN 
1504-3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
19 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg + rozpuszczalny w wodzie worek 
375 g z włóknami Fibre FF.

Mapegrout FMR

 Siarczanoodporna zaprawa naprawcza 
o regulowanym skurczu z dodatkiem 
włókien szklanych do nanoszenia 
natryskiem (metoda mokra), stosowana 
do napraw betonu w konstrukcjach, 
gdzie wymagana jest odporność 
na kruche pękanie.
Mapegrout Easy Flow GF jest stosowana 
do napraw zniszczonego betonu 
w konstrukcjach, takich jak tunele, estakady, 
wiadukty oraz mosty drogowe 
i autostradowe, zapory, sztolnie przelewowe, 
posadzki przemysłowe, rampy załadunkowe.
Zaprawa Mapegrout Easy Flow GF 
po wymieszaniu z wodą (15,5-16,5%) oraz 
preparatem pielęgnującym Mapecure SRA 
(0,25%) jest szczególnie zalecana przy 
pompowaniu na duże odległości zarówno 
w poziomie, jak i pionie. Zaprawa może 
być stosowana bez dodatku preparatu 
pielęgnacyjnego, gdy warunki pielęgnacji 
będą odpowiednie. Dzięki dobrym 
właściwościom tiksotropowym mieszanka 
ta może być nakładana ręcznie lub metodą 
natrysku mokrego, również 
na powierzchniach pionowych, 
bez dodatkowego szalunku. Grubość 
jednorazowo nakładanej warstwy może 
wynosić do 50 mm. 
Mapegrout Easy Flow GF odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
18,5 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout 
Easy Flow GF

 Dwukomponentowa tiksotropowa 
zaprawa natryskowa o niskim module 
sprężystości, przeznaczona do napraw 
konstrukcji betonowych.
Zaprawa Mapegrout BM szczególnie 
zalecana jest do napraw elementów 
konstrukcji ulegającym niewielkim 
deformacjom i odkształceniom pod 
obciążeniem użytkowym, a także pracującym 
w zmiennych warunkach temperaturowych 
i klimatycznych.
Mapegrout BM stosowana jest do napraw 
powierzchniowych konstrukcyjnych 
elementów betonowych (belki, płyty 
stropowe i balkonowe, słupy), a także 
elementów prefabrykowanych. Ze względu 
na wysoką wodoszczelność zaprawa ta 
znajduje także zastosowanie w zbiornikach 
żelbetowych, kanałach, zaporach i innych 
obiektach hydrotechnicznych.
Dzięki niskiemu modułowi sprężystości 
Mapegrout BM jest szczególnie zalecana 
do napraw betonu o umiarkowanej 
wytrzymałości mechanicznej.
Mieszankę Mapegrout BM nakłada się 
ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego 
na podłoże nośne, czyste, wolne od 
zanieczyszczeń i części luźno związanych, 
mające fakturę chropowatą. Przed aplikacją 
mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą.
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 
może wynosić do 35 mm.
Mapegrout BM odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Zużycie
około 21 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg + pojemniki 4,7 kg.

Mapegrout BM

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 AT/2008-03-1409
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N A P R A W A  I  O C H R O N A
K O N S T R U K C J I  B E T O N O W Y C H

 Szybkowiążąca zaprawa 
o regulowanym skurczu, 
zbrojona włóknem syntetycznym, 
przeznaczona do naprawy betonu.
Mapegrout Rapido jest stosowana 
do napraw powierzchniowych betonu płyt 
balkonowych, krawędzi belek i słupów.
Zaprawa Mapegrout Rapido 
skomponowana jest ze spoiwa 
cementowego, wyselekcjonowanych 
kruszyw, dodatków i włókien syntetycznych. 
Mieszankę do użycia przygotowuje się, 
dodając do zawartości worka 25 kg wodę 
w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę 
należy zużyć w ciągu 10 minut, nakładając 
kielnią na podłoże zwięzłe, czyste, 
pozbawione części luźno związanych 
i zanieczyszczeń obniżających adhezję. 
Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 
może wynosić do 20-25 mm.
Zaprawa Mapegrout Rapido wiąże 
w czasie 30 minut (w temperaturze +20°C) 
i może być obciążana już po kilku godzinach 
po aplikacji.
Mapegrout Rapido odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R3 wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
18 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout Rapido

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, 
o regulowanym skurczu 
do wykonywania napraw 
powierzchniowych, stosowana
w zakresie grubości warstwy 
od 1 do 40 mm.
Zaprawa Planitop 400 stosowana jest 
do napraw elementów konstrukcji 
żelbetowych, reprofi lacji powierzchni 
czołowych płyt balkonowych, gzymsów, 
uszkodzonych narożników, belek, słupów, 
lokalnych napraw posadzek i wykonywania 
faset.
Planitop 400 jest gotową zaprawą 
składającą się ze spoiwa cementowego, 
drobnego wypełniacza oraz dodatków 
i domieszek modyfi kujących.
Mieszankę do użycia przygotowuje się, 
dodając do zawartości worka 25 kg wodę 
w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę 
należy zużyć w ciągu 10 minut, nakładając 
kielnią lub pacą na podłoże nośne, czyste, 
pozbawione części luźno związanych 
i zanieczyszczeń obniżających adhezję. 
Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 
może wynosić do 40 mm.
Naprawiane powierzchnie mogą być 
poddane obciążeniom już po kilku godzinach 
od aplikacji zaprawy Planitop 400.
Zaprawa Planitop 400 odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R3 wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
18,5 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg i 4 x 5 kg.

Planitop 400

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 AT/2008-03-1400
(IBDiM)

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)

 Tiksotropowa zaprawa naprawcza 
o wytrzymałości na ściskanie na 
poziomie 30 N/mm2 z dodatkiem 
włókien syntetycznych, drobnego 
wypełniacza i o regulowanym skurczu.
Zaprawa Mapegrout 430 stosowana jest 
do napraw powierzchni elementów 
konstrukcji (np. krawędzie płyt balkonowych, 
stropowych, narożników słupów i belek), 
a także tuneli, kanałów i innych obiektów 
hydrotechnicznych w tym powierzchni 
mających stały kontakt z wodą do picia.
Po zmieszaniu zawartości worka 25 kg 
z 17,5-18,5% wody uzyskuje się jednorodną 
zaprawę o dobrej urabialności 
i właściwościach tiksotropowych 
do nakładania również na powierzchniach 
pionowych bez konieczności stosowania 
dodatkowego szalunku.
Mieszankę nakłada się ręcznie kielnią 
lub metodą natrysku mokrego maszyną 
tynkarską na podłoże nośne, czyste, 
pozbawione części luźno związanych 
i zanieczyszczeń obniżających adhezję. 
Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 
może wynosić od 5 do 35 mm. 
W celu poprawy pielęgnacji zaprawy 
nakładanej na zewnątrz oraz dla 
dodatkowego obniżenia skurczu 
do mieszanki Mapegrout 430 można dodać 
0,25% (w stosunku wagowym) preparatu 
pielęgnacyjnego Mapecure SRA.
Mapegrout 430 odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy 
R3 wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Zużycie
17 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout 430
 (dawniej Planitop 430)

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 AT/2008-03-1400
(IBDiM)
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 Zaprawa naprawcza do nakładania 
mechanicznego zarówno metodą 
suchą, jak i mokrą.
Mapegrout Gunite jest stosowany 
do napraw wielkopowierzchniowych ubytków 
w betonie elementów konstrukcyjnych 
obiektów inżynieryjnych 
– mosty, wiadukty, tunele, obiekty 
hydrotechniczne i przemysłowe.
Zaprawa Mapegrout Gunite skomponowana 
jest ze spoiwa cementowego, 
mikrokrzemionki, wyselekcjonowanego 
kruszywa i specjalnych domieszek 
modyfi kujących. Zaprawę nakłada się 
maszynowo metodą suchą lub mokrą 
na podłoże zwięzłe, czyste, pozbawione 
części luźno związanych i zanieczyszczeń 
obniżających adhezję. Przed aplikacją 
podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość 
jednorazowo nakładanej warstwy, bez 
szalunku, może wynosić do 40 mm.
Zaprawa Mapegrout Gunite odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R4 wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
około 20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout Gunite

 Zaprawa naprawcza o wysokiej 
ciekłości i regulowanym skurczu, 
zbrojona włóknami syntetycznymi.
Mapegrout Colabile jest stosowany do 
napraw elementów konstrukcji żelbetowych, 
gdzie wymagana jest wysoka ciekłość 
mieszanki.
Mapegrout Colabile składa się ze spoiwa 
cementowego, wyselekcjonowanych 
kruszyw, domieszek modyfi kujących 
i włókien syntetycznych. Mieszankę 
przygotowuje się, dodając do zawartości 
worka 25 kg wodę w ilości 13-14% 
oraz 0,25% preparatu redukującego skurcz 
Mapecure SRA. Gdy warunki pielęgnacji są 
odpowiednie, można zrezygnować 
z dodawania Mapecure SRA.
Całość wlewa się do szczelnego szalunku, 
dbając o odpowietrzenie mieszanki.
Grubość warstwy wylewanej z zaprawy 
Mapegrout Colabile może wynosić do 
40 mm. W przypadku większych grubości 
zaleca się dodanie kruszywa 
o odpowiednim uziarnieniu.
Mapegrout Colabile odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
21 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout Colabile

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 Zaprawa o wysokiej ciekłości 
i regulowanym skurczu, zbrojona 
dodatkowo włóknami szklanymi 
alkaloodpornymi, stosowana 
do napraw elementów konstrukcji, 
gdzie szczególnie wymagana jest 
odporność na kruche pękanie.
Mapegrout Colabile GF jest stosowany 
do napraw elementów konstrukcji 
żelbetowych, gdzie wymagana jest wysoka 
ciekłość mieszanki.
Mapegrout Colabile GF składa się 
ze spoiwa cementowego o wysokiej 
wytrzymałości, wyselekcjonowanych 
kruszyw, domieszek modyfi kujących 
i włókien syntetycznych oraz dodatkowo 
włókien szklanych. Mieszankę przygotowuje 
się, dodając do zawartości worka 25 kg 
wodę w ilości 14-16% oraz 0,25% preparatu 
redukującego skurcz Mapecure SRA. Gdy 
warunki pielęgnacji są odpowiednie, można 
zrezygnować z dodawania Mapecure SRA.
Całość wlewa się do szczelnego szalunku, 
dbając o odpowietrzenie mieszanki.
Grubość warstwy wylewanej z zaprawy 
Mapegrout Colabile GF może wynosić 
do 50 mm, bez konieczności stosowania 
siatki zbrojeniowej. W przypadku większych 
grubości zaleca się dodanie kruszywa 
o odpowiednim uziarnieniu.
Mapegrout Colabile GF odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
około 21 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout 
Colabile GF

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3
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N A P R A W A  I  O C H R O N A
K O N S T R U K C J I  B E T O N O W Y C H

 Zaprawa naprawcza o wysokiej ciekłości 
i regulowanym skurczu, zbrojona włóknami 
syntetycznymi oraz dodatkowo włóknami 
stalowymi dzięki czemu charakteryzuje 
się wysoką odpornością na kruche 
pękanie i obciążenia dynamiczne.
Mapegrout Colabile TI 20 jest stosowany 
do napraw elementów konstrukcji żelbetowych, 
gdzie głównie ze względu na skomplikowany 
kształt szalunku i dużą ilość zbrojenia, 
wymagana jest wysoka ciekłość mieszanki.
Mapegrout Colabile TI 20 składa się ze spoiwa 
cementowego o wysokiej wytrzymałości, 
wyselekcjonowanych kruszyw, domieszek 
modyfi kujących i włókien syntetycznych oraz 
dodatkowo stalowych włókien Fibre R60. 
Mieszankę przygotowuje się, dodając do 
zawartości worka 25 kg wodę w ilości 14-16%, 
0,25% preparatu redukującego skurcz 
Mapecure SRA oraz 4,5% Fibre R60 - 
cynkowanych włókien stalowych o zagiętych 
końcach. Gdy warunki pielęgnacji są 
odpowiednie, można zrezygnować z dodania 
Mapecure SRA. W przypadkach gdy nie jest 
wymagana szczególna odporność na kruche 
pękanie, można stosować samą zaprawę 
Mapegrout Colabile TI 20, bez dodatku włókien 
stalowych Fibre R60. Całość wlewa się do 
szczelnego szalunku, dbając o odpowietrzenie 
mieszanki. Grubość warstwy wylewanej 
z zaprawy Mapegrout Colabile TI 20 
może wynosić do 50 mm, bez konieczności 
stosowania siatki zbrojeniowej. W przypadku 
większych grubości zaleca się dodatek 
kruszywa o odpowiednim uziarnieniu.
Mapegrout Colabile TI 20 odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 
w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
około 20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
– Mapegrout Colabile TI 20: worki 25 kg;
– Fibre R60: kartonowe pudełka 4,5 kg.

Mapegrout 
Colabile TI 20

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 Szybkowiążąca, ciekła zaprawa 
o regulowanym skurczu do naprawy 
betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic 
oraz osadzania i montażu studzienek, 
wpustów ulicznych, korytek 
odpływowych, włazów rewizyjnych.
Zaprawa Mapegrout SV jest stosowana 
do napraw zniszczonych fragmentów 
elementów betonowych przez wlewanie 
mieszanki do przygotowanego wcześniej 
szalunku. Może być również stosowana 
do naprawy posadzek przemysłowych 
oraz nawierzchni dróg, ulic i lotnisk, gdzie 
wymagane jest szybkie oddanie do użytku 
naprawianych powierzchni. Ze względu na 
szybki czas wiązania Mapegrout SV jest 
szczególnie polecany do osadzania elementów 
uzbrojenia ulic, włazów rewizyjnych, studzienek, 
wpustów, koryt odpływowych. Zaprawa 
Mapegrout SV jest skomponowana ze spoiwa 
cementowego i domieszek modyfi kujących, 
a do użycia przygotowuje się ją, mieszając 
zawartość worka 25 kg z wodą w ilości 3,0-
3,25 l, w zależności od żądanej konsystencji. 
Grubość wylewanej warstwy z zaprawy 
Mapegrout SV może wynosić do 50 mm. 
W przypadku większych grubości zaleca 
się dodanie 40% żwiru 6-10 do zapraw. 
Wówczas ilość wody należy zwiększyć 
do 3,5 l. Powierzchnie naprawiane zaprawą 
Mapegrout SV mogą zostać poddane 
obciążeniom po około 2 godzinach 
od aplikacji (w temperaturze +20°C).
Mapegrout SV odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Dostępne kolory
szary, czarny.

Zużycie
– 20 kg/m2 na 10 mm grubości;
–  przy mieszaniu z kruszywem (40%): 

14,5 kg/m2 na 10 mm grubości 
(żwir 6/10 - 5,7 kg/m2).

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout SV

 Szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa 
o regulowanym skurczu do naprawy 
betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic 
oraz osadzania i montażu studzienek, 
wpustów ulicznych, korytek 
odpływowych, włazów rewizyjnych.
Zaprawa Mapegrout SV T jest stosowana 
do napraw zniszczonych fragmentów 
elementów betonowych zarówno 
pionowych, jak i poziomych. Może być 
również stosowana do naprawy posadzek 
przemysłowych oraz nawierzchni dróg, 
ulic i lotnisk, gdzie wymagane jest 
szybkie oddanie do użytku naprawianych 
powierzchni.
Ze względu na szybki czas wiązania 
Mapegrout SV T jest szczególnie polecany 
do osadzania elementów uzbrojenia ulic, 
włazów rewizyjnych, studzienek, wpustów, 
koryt odpływowych.
Zaprawa Mapegrout SV T jest 
skomponowana ze spoiwa cementowego 
i domieszek modyfi kujących, a do użycia 
przygotowuje się ją, mieszając zawartość 
worka 25 kg z wodą w ilości 3,1-3,4 l. 
Mieszankę nakłada się ręcznie kielnią.
Grubość nakładanej jednorazowo warstwy 
z zaprawy Mapegrout SV T może wynosić 
do 50 mm. Powierzchnie naprawiane 
zaprawą Mapegrout SV T mogą zostać 
poddane obciążeniom po około 2 godzinach 
od aplikacji (w temperaturze +23°C).
Mapegrout SV T odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Dostępne kolory
szary, czarny.

Zużycie
20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout SV T

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3
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 Szybkowiążąca, ciekła zaprawa 
o regulowanym skurczu, 
charakteryzująca się wysoką 
odpornością na kruche pękanie 
i obciążenia dynamiczne, możliwa 
do aplikacji przy niskiej temperaturze 
(-5°C), mieszana z włóknami stalowymi, 
stosowana do naprawy betonu.
Zaprawa Mapegrout SV Fiber jest stosowana 
do napraw zniszczonych fragmentów elementów 
betonowych przez wlewanie mieszanki do 
przygotowanego wcześniej szalunku. Dzięki 
swojej wysokiej odporności na kruche pękanie 
Mapegrout SV Fiber jest szczególnie polecany 
do naprawy posadzek przemysłowych oraz 
nawierzchni dróg, ulic i lotnisk, gdzie elementy 
poddane są obciążeniom dynamicznym. Ze 
względu na szybki czas wiązania Mapegrout 
SV Fiber jest szczególnie polecany do osadzania 
elementów uzbrojenia ulic, włazów rewizyjnych, 
studzienek, wpustów, koryt odpływowych przy 
czym może być aplikowany w warunkach 
obniżonej temperatury, nawet do -5°C. Zaprawa 
Mapegrout SV Fiber jest skomponowana ze 
spoiwa cementowego o wysokiej wytrzymałości 
i domieszek modyfi kujących, a do użycia 
przygotowuje się ją, mieszając zawartość worka 
25 kg z wodą w ilości 13,5-14,5% oraz 2,5% 
Fibre R38 - mosiądzowanych włókien stalowych, 
o zagiętych końcach. Tak przygotowaną 
mieszankę wlewa się do szalunku, dbając 
o odpowietrzenie mieszanki. Grubość wylewanej 
warstwy z zaprawy Mapegrout SV Fiber 
może wynosić do 50 mm. W przypadku 
większych grubości zaleca się dodanie 
kruszywa. Mapegrout SV Fiber z dodatkiem 
stalowych mosiądzowanych włókien Fibre 
R38 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 
1504-3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów 
przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Zużycie
około 20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
– Mapegrout SV Fiber: worki 25 kg;
–  Fibres R38: pudełka 

kartonowe 
z 6 woreczkami 
po 2,5 kg każdy.

Mapegrout SV Fiber

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 AT/2008-03-2368
(IBDiM)
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N A P R A W A  I  O C H R O N A
K O N S T R U K C J I  B E T O N O W Y C H
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 Naprawy z zastosowaniem spoiw cementowych
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N A P R A W A  I  O C H R O N A
K O N S T R U K C J I  B E T O N O W Y C H

 Ekspansywne spoiwo cementowe 
do przygotowywania zaczynów 
i zapraw iniekcyjnych oraz  mieszanek 
betonowych o wysokiej ciekłości, 
stosowanych do napraw.
Stabilcem służy do przygotowywania 
bezzskurczowych zaczynów i zapraw 
iniekcyjnych stosowanych do wypełnienia 
pustek, pęknięć i rys w betonie, 
konstrukcjach murowych kamiennych 
i ceglanych. Dzięki specjalnym 
właściwościom na bazie spoiwa Stabilcem 
można wykonywać samorozlewne mieszanki 
nadające się do podawania pompą pod 
wysokim ciśnieniem bez ryzyka segregacji 
składników.
Przygotowanie mieszanki polega na 
wymieszaniu wstępnym suchych składników 
(Stabilcem i odpowiednio dobrany 
wypełniacz) i dodaniu wody 
w ilości odpowiadającej żądanej 
konsystencji. Mieszanie należy prowadzić aż 
do uzyskania jednorodnej masy.
W celu poprawy pielęgnacji zaprawy oraz 
dla dodatkowego obniżenia skurczu do 
mieszanki ze spoiwem Stabilcem można 
dodać preparat pielęgnacyjny Mapecure 
SRA w ilości 5-8 l/m3.

Zużycie
–  zaczyn iniekcyjny: 1,6 kg/dm3 

wypełnianej przestrzeni;
– zaprawa: 350-550 kg/m3;
– mieszanka betonowa: 300-400 kg/m3.

Opakowania
worki 20 kg.

Stabilcem
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 Naprawy zaprawami epoksydowymi
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N A P R A W A  I  O C H R O N A
K O N S T R U K C J I  B E T O N O W Y C H

Mapefl oor EP19

Trójkomponentowa, odporna na 
działanie kwasów i o wysokiej 
odporności na ścieranie zaprawa 
epoksydowa do posadzek.
Mapefl oor EP19 jest stosowana do naprawy 
elementów betonowych, takich jak torowiska 
suwnic bramowych i dźwigów, rampy 
przeładunkowe, fundamenty pod maszyny, 
posadzki przemysłowe.
Mapefl oor EP19 jest stosowana także 
do reprofi lacji narożników i krawędzi 
szczelin dylatacyjnych w posadzkach 
przemysłowych, uszkodzonych na skutek 
ruchu i uderzeń wózków widłowych lub 
innych pojazdów.
Po zagruntowaniu podłoża preparatem 
Primer SN, należy wymieszać składnik A i B 
żywicy Mapefl oor EP19, następnie dodać 
proszkowy składnik C, stale mieszając. 
Mieszankę nakładać metalową pacą, na 
świeżo zagruntowane podłoże gdy Primer 
SN jest jeszcze lepki.
Do wyrównania naprawianej powierzchni 
należy zastosować powłokę z żywicy 
Mapefl oor I300SL wymieszaną z piaskiem 
kwarcowym 0,1-0,3 mm. Jako barwne 
wykończenie powierzchni można wykonać 
z żywicy epoksydowej Mapecoat I24 
nakładanej wałkiem z włosiem.

Zużycie
–  Mapefl oor EP19: 20 kg/m2 

na 1 cm grubości warstwy;
–  Primer SN: 0,5-0,7 kg/m2 

w zależności od chłonności podłoża.

Opakowania
– Mapefl oor EP19: 10 kg (A+B+C);

EN 13813

Planigrout 300

 Trójkomponentowa, bezskurczowa 
zaprawa epoksydowa o dużej 
ciekłości, do napraw uszkodzonych 
powierzchni betonowych oraz jako 
zaprawa montażowa.
Zaprawa Planigrout 300 jest stosowana 
do naprawy powierzchni betonowych, 
np. torów suwnic bramowych i dźwigów, 
a także do montowania i osadzania szyn, 
do wypełniania miejsc trudnodostępnych 
jako podlewki pod maszyny, szyny, słupy, 
łożyska (po rektyfi kacji).
Mieszanka Planigrout 300 może być 
zastosowana także do przygotowania 
posadzek przemysłowych o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej oraz odporności 
na intensywny ruch wózków, 
np. w magazynach, warsztatach, garażach.
Przygotowanie kompozycji Planigrout 300 
polega na wymieszaniu składników A i B 
oraz dodaniu komponentu C i ponownym 
wymieszaniu w celu uzyskania jednorodnej 
masy.

Zużycie
2 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
zestaw 36,6 kg (A + B + C):
– komponent A: 4,8 kg
– komponent B: 1,8 kg
– komponent C: 30 kg

zestaw 12,2 kg (A+B+C):
– komponent A: 1,6 kg
– komponent B: 0,6 kg
– komponent C: 10 kg.

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

B2,0
AR0,5-IR20-Cfl-s1

SR
ŻYWICE

SYNTETYCZNE

 AT/2008-03-2368
(IBDiM)
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Preparaty pielęgnacyjne
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P R E P A R A T Y  P I E L Ę G N A C Y J N E

 Preparat zawierający rozpuszczalnik, 
stosowany do gruntowania 
mineralnych podłoży porowatych, 
a także jako środek pielęgnujący 
dla zapraw naprawczych.
Elastocolor Primer jest stosowany 
do impregnacji powierzchni naprawianych 
zaprawami z serii Mapegrout przed 
wygładzaniem i/lub malowaniem materiałami 
Elastocolor Pittura, Elastocolor Rasante 
czy Elastocolor Rasante SF.
Preparat wnika w podłoże i zapewnia dobrą 
przyczepność dla nakładanych farb.
Elastocolor Primer może być także 
stosowany jako preparat pielęgnujący 
tynki i zaprawy naprawcze, które będą 
bezpośrednio malowane farbami.
Elastocolor Primer jest gotowym 
preparatem do użycia, jako środek 
pielęgnujący nanosi się go bezpośrednio 
po zatarciu powierzchni, w przypadku 
gruntowania podłoży o niskiej porowatości 
zaleca się rozcieńczenie terpentyną w ilości 
20-30%.
Preparat nakłada się pędzlem, wałkiem 
lub ręczną pompką natryskową.

Zużycie
100-150 g/m2 jako preparat gruntujący.
110-150 g/m2 jako środek pielęgnujący.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Elastocolor Primer

 Preparat zawierający rozpuszczalnik, 
służący do pielęgnacji zapraw 
i betonów. Na powierzchnie 
zabezpieczone Mapecure SRA można 
nanosić powłoki ochronne.
Mapecure CA jest stosowany jako środek 
pielęgnacyjny do tynków, zapraw i betonów 
w celu zminimalizowania odparowania 
z powierzchni wody na skutek wiatru 
i słońca działających wysuszająco, co może 
wpływać na powstanie rys skurczowych.
Mapecure CA jest preparatem 
rozpuszczalnikowym, tworzącym 
na powierzchni cienki fi lm chroniący 
powierzchnię betonu.
Mapecure CA nakłada się w cienkiej 
i równomiernej warstwie, wałkiem 
lub metodą natrysku, na powierzchnię 
świeżej jeszcze zaprawy czy betonu, 
zaraz po zdjęciu szalunków.
Mapecure CA jest preparatem gotowym do 
użycia, nie należy go rozcieńczać. 
Przed użyciem wymieszać.

Zużycie
110-150 g/m2.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Mapecure CA

 Preparat pielęgnacyjny na bazie 
emulsji wodnej.
Mapecure E jest stosowany do pielęgnacji 
i ochrony powierzchni świeżego betonu 
przed szybkim wysychaniem pod wpływem 
wiatru i słońca, a co za tym idzie − zapobiega 
powstawaniu rys skurczowych.
Mapecure E stosuje się do ochrony 
powierzchni świeżego betonu 
na posadzkach, nawierzchniach dróg 
i pasów startowych czy w przypadku budowli 
hydrotechnicznych.
Mapecure E jest emulsją wodną o kolorze 
białym, która może być stosowana 
bezpośrednio lub przy rozcieńczeniu 
z wodą w proporcji 1 : 1. 
Preparat nakłada się metodą natrysku.

Zużycie
– 70-100 g/m2 Mapecure E.
– 140-200 g/m2 rozcieńczonej mieszanki.

Opakowania
pojemniki 25 kg.

Mapecure E
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 Preparat zawierający rozpuszczalnik 
do pielęgnacji zapraw i betonu.
Mapecure S jest stosowany jako środek 
pielęgnacyjny do tynków, zapraw i betonów 
w celu zminimalizowania odparowania 
z powierzchni wody na skutek wiatru 
i słońca, działających wysuszająco, co może 
wpływać na powstanie rys skurczowych.
Mapecure S jest preparatem 
rozpuszczalnikowym, tworzącym 
na powierzchni cienki fi lm chroniący 
powierzchnię betonu.
Mapecure S nakłada się w cienkiej 
i równomiernej warstwie, wałkiem 
lub metodą natrysku, na powierzchnię 
świeżej jeszcze zaprawy czy betonu, 
zaraz po zdjęciu szalunków.
Mapecure S jest preparatem gotowym 
do użycia, nie należy go rozcieńczać. 
Przed użyciem wymieszać.

Zużycie
100-110 g/m2.

Opakowania
pojemniki 24 kg.

Mapecure S
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P R E P A R A T Y  P I E L Ę G N A C Y J N E

Magazyn − Robbiano di Mediglia (MI) − Włochy
Wykonanie posadzki betonowej przy użyciu produktów DYNAMON SX, DYANMON SP1, DYNAMON SP5, DYNAMON NRG 100, MAPECURE SRA
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Naprawa rys i pęknięć w betonie 
metodami iniekcyjnymi lub przez wlewanie
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N A P R A W A  R Y S  I  P Ę K N I Ę Ć  W  B E T O N I E 
M E T O D A M I  I N I E K C Y J N Y M I  L U B  P R Z E Z  W L E W A N I E

 Dwukomponentowa, szybkowiążąca 
żywica poliestrowa.
Zastosowanie:
•  wypełnianie rys i pęknięć w jastrychach 

i posadzkach betonowych, wklejanie 
stalowych elementów zszywających 
pęknięcia;

•  po zmieszaniu z suszonym piaskiem − 
wykonywanie napraw drobnych ubytków 
w podłożu betonowym.

Czas twardnienia żywicy 
Eporip Turbo – ok. 20 minut.

Zużycie
1,7 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
508 g (metalowa puszka):
komponent A: 500 g; 
komponent B: 8 g.

 Dwukomponentowa żywica 
epoksydowa wykorzystywana jako 
warstwa sczepna (mostkująca) 
przy pracach naprawczych lub przy 
łączeniu nowego betonu ze starym, 
a także do wypełniania i sklejania 
pęknięć w podłożu.
Eporip służy do łączenia nowego betonu ze 
starym oraz jastrychów wykonywanych 
z materiału Mapecem lub posadzek systemu 
Ultratop. Żywica Eporip nadaje się do 
sklejania pęknięć w posadzkach 
i podłożach mineralnych oraz sztywnego 
wypełniania i uszczelniania szczelin 
i przerw roboczych.
Eporip dostarczany jest w dwóch 
opakowaniach zawierających odmierzone 
ilości komponentów A i B, które należy 
dokładnie wymieszać ze sobą, 
aż do uzyskania jednorodnej substancji. 
Eporip charakteryzuje się niską lepkością. 
Żywicę rozprowadza się pędzlem na 
powierzchniach czystych i pozbawionych 
części luźno związanych (zarówno 
na powierzchniach pionowych, jak i 
poziomych). Podłoże musi być czyste i 
pozbawione części luźno związanych. 
Świeży beton należy ułożyć w ciągu 3 
godzin (przy temperaturze +20°C) od chwili 
zastosowania żywicy Eporip jako warstwy 
sczepnej (mostkującej).

Zużycie
– warstwa sczepna (mostkująca): 0,5-2 kg/m2;
–  wypełnianie pęknięć: 1,35 kg/dm3 

wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
pojemniki 10 kg (A+B) 
pojemniki 2 kg (A+B).

Eporip TurboEporip

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

Epojet

 Dwukomponentowa, epoksydowa 
żywica iniekcyjna o wysokiej ciekłości.
Epojet służy do monolitycznego sklejania 
poprzez iniekcję konstrukcji wykazujących 
pęknięcia i rysy powstałe w wyniku 
przeciążenia, uderzeń, wstrząsów 
sejsmicznych, a także do wypełniania 
i sklejania rys w jastrychach cementowych.
Epojet jest bezrozpuszczalnikowym klejem 
epoksydowym, składającym się z dwóch 
komponentów mieszanych razem przed 
aplikacją. Epojet polimeryzuje bez skurczu 
i po reakcji twardnienia jest wodoodporny. 
Do iniekcji rys stosuje się specjalną pompę, 
a w przypadku rys w elementach poziomych 
można je wypełnić, wlewając żywicę 
bezpośrednio w pęknięcia.

Zużycie
–  wypełnienia rys: 1,1 kg/dm3 wypełnianej 

przestrzeni;
–  klejenie beton-stal: 1,1 kg/m2 na 1 mm 

grubości.

Opakowania
pojemniki 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

 AT/2008-03-1405
(IBDiM)

 AT/2009-03-2492
(IBDiM)

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6
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 Dwukomponentowa żywica 
epoksydowa o niskiej lepkości 
do iniekcji drobnych rys.
Żywica Epojet LV jest stosowana 
do przywracania monolitycznej struktury 
pękniętych elementów konstrukcyjnych, 
a także strukturalnego wzmacniania 
konstrukcji betonowych i murowych przy 
zastosowaniu metody iniekcji ciśnieniowej 
lub o niewielkim ciśnieniu. Produkt ten może 
służyć również do wypełniania rys 
w jastrychach cementowych.
Epojet LV jest bezrozpuszczalnikowym 
klejem epoksydowym, składającym się 
z dwóch komponentów mieszanych razem 
przed aplikacją. Epojet LV polimeryzuje 
bez skurczu i po reakcji twardnienia jest 
wodoszczelny. Po wymieszaniu tworzy 
kompozycję o wysokiej ciekłości i niskiej 
lepkości. Do iniekcji rys stosuje się specjalną 
pompę, a w przypadku rys w elementach 
poziomych można je wypełnić, wlewając 
żywicę bezpośrednio w pęknięcia.

Zużycie
–  wypełnienia rys: 1,1 kg/dm3 wypełnianej 

przestrzeni;
–  klejenie beton-stal: 1,1 kg/m2 na 1 mm 

grubości.

Opakowania
pojemniki 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

Epojet LV

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

 AT/2009-03-2492
(IBDiM)

 Jednokomponentowa żywica 
poliuretanowa do iniekcji 
uszczelniających, dla poprawy 
efektywności stosowana 
z akceleratorem Resfoam 1KM-AKS.
Żywica Resfoam 1KM służy 
do wykonywania prac iniekcyjnych, 
polegających na uszczelnianiu rys 
przewodzących wodę w konstrukcjach 
żelbetowych – mury oporowe, ściany 
fundamentowe, zbiorniki, zapory i inne 
obiekty hydrotechniczne.
Dzięki swojej dobrej płynności Resfoam 
1KM wnika w drobne rysy (zarówno 
wilgotne, jak i przewodzące wodę). 
W przypadku występowania intensywnego 
wycieku wody pod ciśnieniem należy 
zwiększyć ilość dozowanego akceleratora 
Resfoam 1KM-AKS do ilości 20%.

Zużycie
mieszanka 1 kg żywicy Resfoam 1KM 
i 0,1 kg akceleratora Resfoam 1KM-AKS 
wytwarza 50 litrów piany w kontakcie 
z 0,1 l wody.

Opakowania
Resfoam 1KM - puszka metalowa 
10 kg lub 20 kg
Resfoam 1KM-AKS – pojemnik 1 kg.

 Resfoam 1KM

 AT/2008-03-2492
(IBDiM)

 Dwuskładnikowa, elastyczna żywica 
poliuretanowa o niskiej lepkości, 
przeznaczona do iniekcyjnego 
uszczelniania konstrukcji.
Foamjet 260 LV jest dwuskładnikową, 
elastyczną żywicą poliuretanową, 
charakteryzującą się bardzo niską lepkością, 
przeznaczoną do iniekcyjnego uszczelniania 
konstrukcji. Foamjet 260 LV dzięki niskiej 
lepkości z łatwością wnika nawet w wąskie 
szczeliny i pustki. Związany Foamjet 260 LV 
tworzy szczelną i odporną strukturę złożoną 
z zamkniętych mikrokomórek.
Uszczelnianie materiałem Foamjet 260 LV 
musi być prowadzone przy użyciu sprzętu 
przeznaczonego do specjalistycznych prac 
iniekcyjnych. Mimo, że Foamjet 260 LV 
jest produktem dwuskładnikowym, 
do iniekcji można stosować prostą pompę 
do materiałów jednoskładnikowych. 
Żywicę należy starannie wymieszać 
w określonej proporcji (1:1 objętościowo) 
w czystym, suchym pojemniku przy 
użyciu odpowiedniego mieszadła, najlepiej 
ślimakowego. Zawsze należy przygotować 
taką ilość materiału, którą można zużyć 
w ciągu czasu przydatności do użycia po 
wymieszaniu. Wymieszanie większej ilości 
materiału może prowadzić do przyspieszonej 
reakcji na skutek wydzielania się znacznych 
ilości ciepła podczas reakcji, a co za tym 
idzie, skrócenie czasu przydatności.

Zużycie
zależy od rodzaju i stanu iniekowanego 
podłoża.

Opakowania
zestawy 44 kg
(składnik A: puszka 20 kg,
składnik B: puszka 24 kg).

 Foamjet 260 LV

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5
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N A P R A W A  R Y S  I  P Ę K N I Ę Ć  W  B E T O N I E 
M E T O D A M I  I N I E K C Y J N Y M I  L U B  P R Z E Z  W L E W A N I E

 Ekspansywne spoiwo cementowe 
do przygotowywania zaczynów 
i zapraw iniekcyjnych oraz mieszanek 
betonowych o wysokiej ciekłości, 
stosowanych do napraw.
Stabilcem służy do przygotowywania 
bezzskurczowych zaczynów i zapraw 
iniekcyjnych stosowanych do wypełnienia 
pustek, pęknięć i rys w betonie, 
konstrukcjach murowych kamiennych 
i ceglanych. Dzięki specjalnym 
właściwościom, na bazie spoiwa Stabilcem 
można wykonywać samorozlewne mieszanki 
nadające się do podawania pompą pod 
wysokim ciśnieniem bez ryzyka segregacji 
składników. Przygotowanie mieszanki 
polega na wymieszaniu wstępnym suchych 
składników (Stabilcem i odpowiednio 
dobrany wypełniacz) i dodaniu wody 
w ilości odpowiadającej żądanej 
konsystencji. Mieszanie należy prowadzić,
 aż do uzyskania jednorodnej masy.
W celu poprawy pielęgnacji zaprawy oraz dla 
dodatkowego obniżenia skurczu − 
do mieszanki ze spoiwem Stabilcem można 
dodać preparat pielęgnacyjny Mapecure 
SRA w ilości 5-8 l/m3.

Zużycie
–  zaczyn iniekcyjny: 1,6 kg/dm3 wypełnianej 

przestrzeni
– zaprawa: 350-550 kg/m3

– mieszanka betonowa: 300-400 kg/m3.

Opakowania
worki 20 kg.

Stabilcem
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Łączenie konstrukcyjne klejami epoksydowymi
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Ł Ą C Z E N I E  K O N S T R U K C Y J N E  K L E J A M I  E P O K S Y D O W Y M I

 Dwukomponentowy, tiksotropowy, 
epoksydowy klej do połączeń 
konstrukcyjnych.
Adesilex PG1 jest dwuskładnikowym 
klejem epoksydowym zawierającym 
mikrowypełniacz i domieszki modyfi kujące.
Adesilex PG1 wiąże w ciągu kilku godzin 
bez skurczu, tworząc materiał o bardzo 
dobrej przyczepności zarówno do betonu, 
jak i stali oraz o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej.
Adesilex PG1 jest stosowany jako klej 
montażowy i do wzmacniania elementów 
konstrukcyjnych poprzez doklejanie 
zewnętrznego zbrojenia, płyt stalowych, 
czy taśm z włókien węglowych 
Carboplate. Jest także stosowany do 
napraw uszkodzonych krawędzi szczelin 
dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych 
narażonych na duże obciążenia ciężkim 
ruchem. Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu komponentów 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.

Zużycie
1,65-1,75 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 6 kg (A+B) i 2 kg (A+B).

Adesilex PG1

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

 Dwukomponentowy, tiksotropowy, 
epoksydowy klej o wydłużonym 
czasie przerobu do połączeń 
konstrukcyjnych.
Adesilex PG2 jest dwuskładnikowym 
klejem epoksydowym, zawierającym 
mikrowypełniacz i domieszki modyfi kujące.
Adesilex PG2 jest zalecany do wzmacniania 
elementów konstrukcyjnych poprzez 
doklejanie zewnętrznego zbrojenia, płyt 
stalowych czy taśm z włókien węglowych 
Carboplate, a także do łączenia elementów 
prefabrykowanych i do wypełniania szerokich 
szczelin i pęknięć.
Wydłużony czas przerobu Adesilex PG2 
sprawia, że klej ten jest szczególnie zalecany 
przy pracach prowadzonych 
w temperaturze powyżej +20°C.
Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu komponentów 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.

Zużycie
1,65-1,75 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 6 kg (A+B).

Adesilex PG2

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

 Dwukomponentowy, tiksotropowy 
klej epoksydowy do wklejania 
uszczelniających taśm dylatacyjnych 
Mapeband, Mapeband TPE, 
wzmocnień PCV i hypalonowych.
Adesilex PG4 jest dwuskładnikowym 
klejem epoksydowym, zawierającym 
mikrowypełniacz i domieszki modyfi kujące.
Adesilex PG4 jest stosowany zarówno 
jako klej do łączenia i wklejania taśm 
uszczelniających, jak i do napraw, 
wypełniania i łączenia elementów z betonu, 
kamienia naturalnego, stali.
Adesilex PG4 charakteryzuje się niską 
lepkością dzięki czemu dobrze zwilża 
podłoże i taśmy uszczelniające, zapewniając 
ich skuteczne sklejanie. Właściwości 
tiksotropowe kleju sprawiają, że może on 
być nakładany pacą na powierzchniach 
poziomych, pionowych i sufi towych.
Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu komponentów 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.

Zużycie
1,60-1,65 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 6 kg (A+B) oraz 30 kg (A+B).

Adesilex PG4

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

 AT/2008-03-2367
(IBDiM)

 AT/2008-03-2367
(IBDiM)

 AT/2008-03-2367
(IBDiM)
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Epojet

 Dwukomponentowa, epoksydowa 
żywica iniekcyjna o wysokiej ciekłości.
Epojet służy do monolitycznego sklejania 
poprzez iniekcję konstrukcji wykazujących 
pęknięcia i rysy powstałe w wyniku 
przeciążenia, uderzeń, wstrząsów 
sejsmicznych, a także do wypełniania 
i sklejania rys w jastrychach cementowych.
Epojet jest bezrozpuszczalnikowym klejem 
epoksydowym, składającym się z dwóch 
komponentów mieszanych razem przed 
aplikacją. Epojet polimeryzuje bez skurczu 
i po reakcji twardnienia jest wodoodporny. 
Do iniekcji rys stosuje się specjalną pompę, 
a w przypadku rys w elementach poziomych 
można je wypełnić, wlewając żywicę 
bezpośrednio w pęknięcia.

Zużycie
–  wypełnienia rys: 1,1 kg/dm3 wypełnianej 

przestrzeni;
–  klejenie beton-stal: 1,1 kg/m2 na 1 mm 

grubości.

Opakowania
pojemniki 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

 AT/2009-03-2492
(IBDiM)

 Dwukomponentowa żywica 
epoksydowa o niskiej lepkości 
do iniekcji drobnych rys.
Żywica Epojet LV jest stosowana 
do przywracania monolitycznej struktury 
pękniętych elementów konstrukcyjnych, 
a także strukturalnego wzmacniania 
konstrukcji betonowych i murowych przy 
zastosowaniu metody iniekcji ciśnieniowej 
lub o niewielkim ciśnieniu. Produkt ten może 
służyć również do wypełniania rys 
w jastrychach cementowych.
Epojet LV jest bezrozpuszczalnikowym 
klejem epoksydowym, składającym się 
z dwóch komponentów mieszanych razem 
przed aplikacją. Epojet LV polimeryzuje 
bez skurczu i po reakcji twardnienia jest 
wodoszczelny. Po wymieszaniu tworzy 
kompozycję o wysokiej ciekłości i niskiej 
lepkości. Do iniekcji rys stosuje się specjalną 
pompę, a w przypadku rys w elementach 
poziomych można je wypełnić, wlewając 
żywicę bezpośrednio w pęknięcia.

Zużycie
–  wypełnienia rys: 1,1 kg/dm3 wypełnianej 

przestrzeni;
–  klejenie beton-stal: 1,1 kg/m2 na 1 mm 

grubości.

Opakowania
pojemniki 4 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

Epojet LV

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

 AT/2009-03-2492
(IBDiM)

 Dwukomponentowa żywica 
epoksydowa wykorzystywana jako 
warstwa sczepna (mostkująca) 
przy pracach naprawczych lub przy 
łączeniu nowego betonu ze starym, 
a także do wypełniania i sklejania 
pęknięć w podłożu.
Eporip służy do łączenia nowego betonu ze 
starym oraz jastrychów wykonywanych 
z materiału Mapecem lub posadzek systemu 
Ultratop. Żywica Eporip nadaje się do 
sklejania pęknięć w posadzkach 
i podłożach mineralnych oraz sztywnego 
wypełniania i uszczelniania szczelin 
i przerw roboczych.
Eporip dostarczany jest w dwóch 
opakowaniach zawierających odmierzone 
ilości komponentów A i B, które należy 
dokładnie wymieszać ze sobą, 
aż do uzyskania jednorodnej substancji. 
Eporip charakteryzuje się niską lepkością. 
Żywicę rozprowadza się pędzlem na 
powierzchniach czystych i pozbawionych 
części luźno związanych (zarówno 
na powierzchniach pionowych, jak i 
poziomych). Podłoże musi być czyste i 
pozbawione części luźno związanych. 
Świeży beton należy ułożyć w ciągu 3 
godzin (przy temperaturze +20°C) od chwili 
zastosowania żywicy Eporip jako warstwy 
sczepnej (mostkującej).

Zużycie
– warstwa sczepna (mostkująca): 0,5-2 kg/m2;
–  wypełnianie pęknięć: 1,35 kg/dm3 

wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
pojemniki 10 kg (A+B) 
pojemniki 2 kg (A+B).

Eporip

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

 AT/2008-03-1405
(IBDiM)

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

Srodek P06.indd   32Srodek P06.indd   32 12-02-16   16:4312-02-16   16:43



33

Ł Ą C Z E N I E  K O N S T R U K C Y J N E  K L E J A M I  E P O K S Y D O W Y M I

 Most Křímov − Kroměříž − Czechy
Połączenia konstrukcyjne: ADESILEX PG1
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Wzmacnianie konstrukcji systemem FRP i FRG
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 W Z M A C N I A N I E  K O N S T R U K C J I  S Y S T E M E M  F R P  I  F R G

 Taśma z włókien węglowych 
impregnowana żywicą epoksydową, 
zabezpieczona dwustronnie folią 
ochronną.
Carboplate jest przeznaczona 
do wzmacniania konstrukcji w systemie FRP, 
poprzez doklejanie zamiast stosowania płyt 
stalowych.
Carboplate jest stosowana do naprawy 
i przywrócenia lub podniesienia nośności 
(zarówno w zakresie obciążeń statycznych, 
jak i dynamicznych) uszkodzonych 
elementów konstrukcyjnych.
Taśmy Carboplate klejone są epoksydowymi 
materiałami Adesilex PG1 lub Adesilex 
PG2. W szczególnych przypadkach przed 
klejeniem można zagruntować podłoże 
preparatem MapeWrap Primer 1.

Opakowania
Kartonowe pudełka zawierające rolki 
o długości 25 mb. Taśmy Carboplate 
dostępne są w dwóch odmianach o module 
sprężystości odpowiednio w zakresie 
od 160 do 250 GPa oraz o szerokości od 50 
do 150 mm (grubość 1,4 mm lub 1,2 mm). 
Przykładowe oznaczenia produktów podane 
zostały poniżej:
–  Carboplate E 170/50/1,4 

(rolka 25 m x 50 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 170/100/1,4 

(rolka 25 m x 100 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 170/150/1,4 

(rolka 25 m x 150 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 200/50/1,4 

(rolka 25 m x 50 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 200/100/1,4 

(rolka 25 m x 100 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 200/150/1,4 

(rolka 25 m x 150 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 250/50/1,4 

(rolka 25 m x 50 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 250/100/1,4 

(rolka 25 m x 100 mm x 1,4 mm).
–  Carboplate E 250/150/1,4 

(rolka 25 m x 150 mm x 1,4 mm).

 Carboplate

 AT/2010-03-2569
(IBDiM)

 Dwukomponentowy, tiksotropowy, 
epoksydowy klej do połączeń 
konstrukcyjnych.
Adesilex PG1 jest dwuskładnikowym 
klejem epoksydowym, zawierającym 
mikrowypełniacz i domieszki modyfi kujące.
Adesilex PG1 wiąże w ciągu kilku godzin 
bez skurczu, tworząc materiał o bardzo 
dobrej przyczepności zarówno do betonu, 
jak i stali oraz o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej.
Adesilex PG1 jest stosowany jako klej 
montażowy i do wzmacniania elementów 
konstrukcyjnych poprzez doklejanie 
zewnętrznego zbrojenia, płyt stalowych, 
czy taśm z włókien węglowych Carboplate. 
Jest także stosowany 
do naprawy uszkodzonych krawędzi szczelin 
dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych 
narażonych na duże obciążenia ciężkim 
ruchem.
Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu komponentów 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.

Zużycie
1,65-1,75 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 6 kg (A+B) i 2 kg (A+B).

Adesilex PG1

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

 AT/2008-03-2367
(IBDiM)

 Dwukomponentowy, tiksotropowy, 
epoksydowy klej o wydłużonym 
czasie przerobu do połączeń 
konstrukcyjnych.
Adesilex PG2 jest dwuskładnikowym 
klejem epoksydowym, zawierającym 
mikrowypełniacz i domieszki modyfi kujące.
Adesilex PG2 jest zalecany do wzmacniania 
elementów konstrukcyjnych poprzez 
doklejanie zewnętrznego zbrojenia, płyt 
stalowych czy taśm z włókien węglowych 
Carboplate, a także do łączenia elementów 
prefabrykowanych i do wypełniania 
szerokich szczelin i pęknięć. Wydłużony 
czas przerobu Adesilex PG2 sprawia, że klej 
ten jest szczególnie zalecany przy pracach 
prowadzonych w temperaturze powyżej 
+20°C. Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu komponentów 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.

Zużycie
1,65-1,75 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 6 kg (A+B).

Adesilex PG2

EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

 AT/2008-03-2367
(IBDiM)
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 Jednokierunkowe maty z włókien 
węglowych.
MapeWrap C UNI-AX i MapeWrap 
C UNI-AX HM są matami z włókien 
węglowych ułożonych w jednym kierunku, 
charakteryzującymi się modułem 
sprężystości na poziomie 230 i 390 GPa 
(HM) oraz bardzo wysoką wytrzymałością 
na rozciąganie. Maty z włókien węglowych 
stosowane są do wzmacniania i naprawy 
uszkodzonych elementów konstrukcji 
na skutek fi zyko-mechanicznych 
oddziaływań, poddanych naprężeniom 
ściskającym i zginającym lub 
oddziaływaniom sejsmicznym.
Maty z włókien węglowych klejone są 
dwoma metodami, tzw. systemem „suchym” 
i „mokrym”, przy zastosowaniu 
odpowiednich żywic epoksydowych: 
MapeWrap Primer 1 – gruntowanie podłoża, 
MapeWrap 11 
lub MapeWrap 12 – wyrównanie podłoża, 
MapeWrap 21 – klej i impregnacja maty 
system „mokry”, MapeWrap 31 – klej 
i impregnacja maty system „suchy”.

Opakowania
pudełka zawierające rolki o długości 50 m
MapeWrap C UNI-AX i MapeWrap C UNI-AX 
HM są produkowane o dwóch gęstościach, 
odpowiednio 300 i 600 g/m2 oraz o 
szerokościach od 100 do 400 mm:
–  MapeWrap C UNI-AX 300/10:

rolki 50 m x 10 cm (300 g/m2);
–  MapeWrap C UNI-AX 300/20:

rolki 50 m x 20 cm (300 g/m2);
–  MapeWrap C UNI-AX 300/40:

rolki 50 m x 40 cm (300 g/m2);
–  MapeWrap C UNI-AX 600/10:

rolki 50 m x 10 cm (600 g/m2);
–  MapeWrap C UNI-AX 600/20:

rolki 50 m x 20 cm (600 g/m2);
–  MapeWrap C UNI-AX 600/40:

rolki 50 m x 40 cm (600 g/m2).

 MapeWrap C UNI-AX 
oraz MapeWrap C 
UNI-AX HM

 Epoksydowy preparat gruntujący dla 
produktów grupy MapeWrap.
MapeWrap Primer 1 jest 
dwuskładnikową żywicą epoksydową, 
niezawierającą rozpuszczalnika, o wysokiej 
ciekłości, służącą do gruntowania podłoża 
przy montażu taśm i mat z włókien 
węglowych (Carboplate, MapeWrap).
Przygotowanie do aplikacji polega na 
wymieszaniu obu składników przy użyciu 
wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania 
jednorodnej masy. Proporcje mieszania 
składnika A i B wynoszą 3:1.
MapeWrap Primer 1 nakłada się pędzlem 
lub wałkiem na podłoże suche, czyste i 
nośne.

Zużycie
250-300 g/m2.

Opakowania
pojemniki 2 kg (A+B).

 Tiksotropowa, normalnie wiążąca 
szpachlówka epoksydowa do 
wyrównywania podłoża betonowego.
MapeWrap 11 jest dwuskładnikową żywicą 
epoksydową z mikrowypełniaczem 
i modyfi kującymi domieszkami, używaną 
do wyrównywania powierzchni elementów 
betonowych przeznaczonych 
do wzmacniania matami z włókien 
węglowych MapeWrap. Przygotowanie 
do aplikacji polega na wymieszaniu obu 
składników przy użyciu wolnoobrotowej 
wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej masy. 
Proporcje mieszania składnika A i B wynoszą 
3:1. Po wymieszaniu składników masa 
utrzymuje urabialność przez 
ok. 40 minut w temperaturze +23°C. 
Preparat MapeWrap 11 nakłada się pacą 
na podłoże zagruntowane wcześniej 
MapeWrap Primer 1.

Zużycie
1,5-1,6 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 2 kg (A+B) i 6 kg (A+B).

 MapeWrap Primer 1  MapeWrap 11

 AT/2010-03-2569
(IBDiM)

 AT/2010-03-2569
(IBDiM)
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 Żywica epoksydowa o wysokiej 
płynności do impregnacji maty 
z włókien węglowych MapeWrap 
klejonej systemem „mokrym”.
MapeWrap 21 jest dwuskładnikową 
żywicą epoksydową o wysokiej płynności, 
niezawierającą rozpuszczalnika, specjalnie 
dobranej do impregnacji i nasączenia maty 
bezpośrednio przed klejeniem.
Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu składników 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy. Proporcje 
mieszania składnika A i B wynoszą 4:1. 
Po wymieszaniu składników masa utrzymuje 
urabialność przez 
ok. 40 minut w temperaturze +23°C.
Nasączenie maty MapeWrap można 
wykonać, zanurzając matę w naczyniu 
z przygotowanym wcześniej preparatem 
MapeWrap 21. Tak zaimpregnowana mata 
musi zostać wklejona na jeszcze niezwiązaną 
warstwę MapeWrap 11 
lub MapeWrap 21, nałożoną na wcześniej 
przygotowane podłoże. 

Zużycie
0,12-1,7 kg/m2 w zależności od rodzaju 
maty.

Opakowania
pojemniki 5 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

 Żywica epoksydowa o średniej 
lepkości do impregnacji mat z włókien 
węglowych MapeWrap wklejanych 
metodą „suchą”.
MapeWrap 31 jest dwuskładnikową 
żywicą epoksydową, niezawierającą 
rozpuszczalnika, służącą do impregnacji 
i nasączania mat z włókien węglowych 
podczas wklejania systemem „suchym”.
Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu składników 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy. Proporcje 
mieszania składnika A i B wynoszą 4:1. 
Po wymieszaniu składników masa utrzymuje 
urabialność przez 
ok. 40 minut w temperaturze +23°C.
Klej MapeWrap 31 nakłada się pędzlem 
lub wałkiem z krótkim włosiem na jeszcze 
niezwiązaną warstwę MapeWrap 11 
lub MapeWrap 21, nałożoną na wcześniej 
przygotowane podłoże, i dopiero wtedy 
wkleja się matę MapeWrap, układając 
ją równo, bez fałd.

Zużycie
0,1-1,8 kg/m2 w zależności od rodzaju maty.

Opakowania
pojemniki 5 kg (A+B) i 2,5 kg (A+B).

 MapeWrap 21

 Tiksotropowa, wolnowiążąca 
szpachlówka epoksydowa 
do wyrównywania podłoża 
betonowego.
MapeWrap 12 jest dwuskładnikową żywicą 
epoksydową z mikrowypełniaczem 
i modyfi kującymi domieszkami, używaną 
do wyrównywania powierzchni elementów 
betonowych przeznaczonych 
do wzmacniania matami z włókien 
węglowych MapeWrap.
Przygotowanie do aplikacji polega 
na wymieszaniu obu składników 
przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, 
aż do uzyskania jednorodnej masy. Proporcje 
mieszania składnika A i B wynoszą 3:1. 
Po wymieszaniu składników masa utrzymuje 
urabialność przez 
ok. 60 minut w temperaturze +23°C. 
Preparat MapeWrap 12 nakładany jest 
pacą na podłoże zagruntowane wcześniej 
MapeWrap Primer 1.

Zużycie
1,5-1,6 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 2 kg (A+B) i 6 kg (A+B).

 MapeWrap 12  MapeWrap 31

 AT/2010-03-2569
(IBDiM)
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Siatka z impregnowanych włókien 
szklanych alkaloodpornych, stosowana 
do wzmacniania konstrukcji 
murowych.
Mapegrid G 220 jest wykonany z włókien 
szklanych alkaloodpornych i przeznaczony 
jest do stosowania razem 
z dwukomponentową zaprawą Planitop 
HDM (przy grubości warstwy zaprawy 
do 6 mm) lub Planitop HDM Maxi (przy 
nakładanej zaprawie wyrównującej 
podłoże w grubości od 7 do 25 mm) przy 
wzmacnianiu konstrukcji murowych.
Siatka Mapegrid G 220 posiada oczka 
o wymiarach 25x25 mm i w połączeniu 
z zaprawą Planitop HDM nadaje 
wzmacnianej konstrukcji odporność 
na kruche pękanie i powoduje lepszą 
dystrybucję naprężeń.

Opakowania
rolki 45,70 m x 90 cm.

Mapegrid G 220

Siatka z impregnowanych włókien 
szklanych alkaloodpornych, stosowana 
do wzmacniania konstrukcji 
murowych.
Mapegrid G 120 jest wykonany z włókien 
szklanych alkaloodpornych i przeznaczony 
jest do stosowania razem 
z dwuskładnikową zaprawą Planitop HDM 
(przy grubości warstwy zaprawy do 6 mm) 
lub Planitop HDM Maxi  
(przy nakładanej zaprawie wyrównującej 
podłoże w grubości od 7 do 25 mm)  
przy wzmacnianiu konstrukcji murowych.
Wzmocnienie przy użyciu siatki Mapegrid 
G120 i zaprawy Planitop HDM powoduje 
wzrost odporności na kruche pęknięcia, 
a system ten sprawia, że naprężenia są 
równomiernie rozkładane we wzmacnianej 
konstrukcji murowej, gdzie wszystkie 
elementy składowe (cegła, kamień, bloczki) 
są włączane do współpracy i przenoszenia 
obciążeń.

Opakowania
rolki 25,00 mb x 40 cm.

Mapegrid G 120

Siatka z włókna bazaltowego 
powleczona żywicą, odporna 
na alkalia, do wzmacniania 
konstrukcyjnego elementów 
betonowych oraz murowych.
Mapegrid B 250 jest siatką wykonaną  
z alkaloodpornego włókna bazaltowego. 
Dzięki specjalnemu ułożeniu włókien, 
naprężenia są bardziej równomiernie 
rozkładane we wzmacnianej konstrukcji, 
co powoduje wzrost jej wytrzymałości. 
Dodatkowo, gdy konstrukcja poddana jest 
przemieszczeniu, wzmocnienie powoduje 
rozkład sił na całej powierzchni elementów, 
zarówno w spoinach, jak i w elementach 
konstrukcji murowych.
Wzmocnienie konstrukcji murowych siatką 
z włókna bazaltowego Mapegrid B 250 
wklejoną na zaprawie Planitop HDM 
(dwuskładnikowa zaprawa cementowa  
o wysokiej plastyczności) lub Planitop 
HDM Restauro (dwuskładnikowa zaprawa 
na bazie wapna i ekologicznej pucolany 
o wysokiej plastyczności), na podłożu 
wyrównanym Planitop HDM Maxi zapewnia 
lepszy rozkład naprężeń wywołanych 
obciążeniem mechanicznym.

Opakowania
rolki 50 m x 100 cm.

Mapegrid B 250
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 Dwukomponentowa zaprawa 
o wysokiej plastyczności, stosowana 
w warstwie o grubości do 6 mm przy 
wzmacnianiu konstrukcji murowych 
siatką z włókna szklanego 
Mapegrid G 220 lub do wyrównywania 
powierzchni w konstrukcjach 
murowych, kamiennych i betonowych.
Zaprawa Planitop HDM jest stosowana 
w połączeniu z siatką z włókna szklanego 
Mapegrid G 220 w przypadku wzmacniania 
konstrukcji murowych.
Zaprawa Planitop HDM w swoim składzie 
posiada syntetyczną żywicę dzięki czemu 
charakteryzuje się wysoką przyczepnością 
do podłoża, a po stwardnieniu jest odporna 
na cykliczne zamrażanie-odmrażanie, 
oddziaływanie środowiska atmosferycznego 
i jest wodoodporna.
Planitop HDM dostarczany jest w formie 
dwóch komponentów, które miesza się 
ze sobą bez dodawania wody lub innych 
składników. Wymieszaną zaprawę nakłada 
się pacą w warstwie  o grubości do 6 mm, 
na podłoże czyste i zwięzłe. Przed aplikacją 
zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. 
W przypadku podłoży chłonnych zaleca 
się gruntowanie preparatem Primer G. Po 
nałożeniu zaprawy powierzchnia może być 
wygładzona pacą lub mokrą gąbką już po 
kilku minutach od nałożenia zaprawy.
Planitop HDM spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasad „ograniczenie zawilgocenia” 
(MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
1,8 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 24 kg 
+ pojemniki 6,5 kg.

 Planitop HDM

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

R2

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 Dwukomponentowa zaprawa w jasnym 
kolorze, o wysokiej plastyczności, na 
bazie wapna hydraulicznego (NHL) 
i ekologicznej pucolany, stosowana 
do wyrównywania powierzchni 
kamiennych, betonowych, 
murowanych oraz przy wzmacnianiu 
konstrukcji siatką z włókna szklanego 
Mapegrid G 120 lub Mapegrid 220.
Planitop HDM Restauro jest stosowany w 
celu wyrównania i wzmacniania powierzchni 
kamiennych, betonowych i murowanych, 
przy wzmacnianiu konstrukcji przy użyciu 
Mapegrid G 120 i Mapegrid G 220, 
specjalnych siatek wykonanych z włókien 
szklanych alkaloodpornych. Zastosowanie 
tego systemu sprawia, ze naprężenia są 
równomiernie rozkładane we wzmacnianej 
konstrukcji murowej. Zaprawa Planitop 
HDM Restauro dzięki wysokiej zawartości 
żywic syntetycznych charakteryzuje się 
wysoką przyczepnością do podłoża, a po 
stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna oraz 
odporna na oddziaływania atmosferyczne. 
Planitop HDM Restauro jest zaprawą 
dwuskładnikową. Składniki miesza się 
ze sobą bez dodatku wody czy innych 
substancji. Wymieszaną zaprawę nakłada 
się płaską pacą na podłoże czyste i zwięzłe. 
Przed aplikacją zaprawy podłoże należy 
zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo 
nakładanej warstwy może wynosić do 
10 mm. Naniesiony produkt, zanim zacznie 
wiązać można wygładzić mokrą gąbką. 
Planitop HDM Restauro odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 998-2 dla 
zaprawy murarskiej klasy M15 oraz 
PN-EN 998-1 dla zaprawy tynkarskiej 
kategorii CS IV.

Zużycie
1,9 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg 
+ pojemniki 5 kg.

 Planitop HDM 
Restauro

 Dwukomponentowa zaprawa 
o wysokiej plastyczności, stosowana 
w warstwie o grubości do 25 mm do 
wstępnego wyrównywania powierzchni 
w konstrukcjach murowych, 
kamiennych i betonowych 
przy wzmacnianiu konstrukcji 
murowych siatką z włókna szklanego 
Mapegrid G 220.
Zaprawa Planitop HDM Maxi jest 
stosowana jako warstwa wyrównująca 
i naprawcza w przypadku konstrukcji 
murowych kamiennych, ceglanych 
czy betonowych lub dla wstępnego 
wyrównania powierzchni przed nałożeniem 
siatki z włókna szklanego Mapegrid G 
220 w przypadku wzmacniania konstrukcji 
murowych.
Zaprawa Planitop HDM Maxi w swoim 
składzie posiada syntetyczną żywicę, 
dzięki czemu charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością do podłoża, 
a po stwardnieniu jest odporna 
na cykliczne zamrażanie-odmrażanie, 
oddziaływanie środowiska atmosferycznego 
i jest wodoodporna.
Planitop HDM Maxi dostarczany jest 
w formie dwóch komponentów, które miesza 
się ze sobą bez dodawania wody lub innych 
składników. Wymieszaną zaprawę nakłada 
się pacą na podłoże czyste i zwięzłe. Przed 
aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć 
wodą. W przypadku podłoży chłonnych 
zaleca się gruntowanie preparatem Primer 
G. Po nałożeniu zaprawy powierzchnia może 
być wygładzona mokrą gąbką zanim zacznie 
wiązać. Planitop HDM Maxi odpowiada 
wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w 
zakresie klasy R2 wyrobów przeznaczonych 
do napraw niekonstrukcyjnych.

Zużycie
1,85 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg + pojemniki 6,75 kg.

 Planitop HDM Maxi

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

R2

EN 1504-3

 EN 998-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKA

PN-EN 998-2

G-M15

 EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP
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Mapelastic 
Foundation

Elastyczna,  dwukomponentowa 
zaprawa cementowa do wykonywania 
hydroizolacji powierzchni betonowych 
narażonych zarówno na dodatnie, jak 
i ujemne (negatywne) ciśnienie wody.
Mapelastic Foundation znajduje 
zastosowanie przy uszczelnianiu elementów 
betonowych i konstrukcji murowanych 
zarówno od strony wody napierającej, jak 
i wewnętrznej – ściany fundamentowe, 
ściany piwnic czy garaży podziemnych, 
kanały, zbiorniki i baseny. 
Mapelastic Foundation jest materiałem 
dwuskładnikowym, gdzie komponent A to 
zestaw spoiwa cementowego 
z drobnoziarnistym wypełniaczem, 
specjalnymi dodatkami modyfi kującymi, 
a drugi komponent to syntetyczny polimer 
w formie płynnej. Po dokładnym 
wymieszaniu obu składników uzyskuje się 
zaprawę o konsystencji plastycznej, łatwą do 
nakładania pędzlem lub wałkiem zarówno na 
powierzchniach pionowych, jak i poziomych, 
w warstwach o grubości co najmniej 2 mm 
każda. Tak wykonana hydroizolacja po 
wyschnięciu stanowi skuteczną ochronę 
dla elementów konstrukcji posadowionych 
poniżej poziomu terenu. 
Mapelastic Foundation spełnia wymagania 
normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony 
betonu według zasad „ochrona przed 
wnikaniem” (PI), „ograniczenie zawilgocenia” 
(MC) oraz „odporność na czynniki 
zewnętrzne” (IR).

Zużycie
1,65 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 22 kg + pojemniki 10 kg.

 Elastyczna, dwukomponentowa 
cementowa zaprawa do ochrony 
hydroizolacyjnej betonu, a także 
basenów, balkonów i tarasów.
Mapelastic jest powłoką wysoce 
elastyczną, ochronną i wodoszczelną dla 
betonu, szczególnie zalecaną w przypadku 
występujących rys w podłożu. Mapelastic 
uszczelnia włosowate rysy w podłożu, 
a także stanowi ochronę betonu przed 
wnikaniem, zawilgoceniem i oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych.
Mapelastic jest dostarczany w formie dwóch 
komponentów, które należy wymieszać 
ze sobą bez dodawania wody lub innych 
składników. Zaprawę nakłada się ręcznie 
pacą lub metodą natrysku (np. Putzmeister, 
T-max) na podłoże czyste i nośne. Przed 
aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć 
wodą. Grubość jednorazowo nakładanej 
warstwy może wynosić do 2 mm. 
Na podłożach gdzie występują rysy zaleca 
się wtopienie w warstwę zaprawy siatki 
z włókien szklanych Mapenet 150 
(o oczkach 4x4,5 mm). W celu zwiększenia 
zdolności mostkowania rys i zwiększenia 
wydłużenia przy zerwaniu zaleca się 
wtopienie w warstwę Mapelasticu 
tkaninę Mapetex Sel. Mapelastic spełnia 
wymagania normy PN-EN 1504-2 w zakresie 
ochrony betonu według zasad „ochrona 
przed wnikaniem” (PI), „ograniczenie 
zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie 
oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
–  1,7 kg/m2 na 1 mm grubości przy 

nakładaniu ręcznym pacą;
–  2,2 kg/m2 na 1 mm grubości przy nakładaniu 

mechanicznym metodą natrysku.

Opakowania
worki 24 kg 
i pojemniki 8 kg.

Mapelastic

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 AT-15-6863/2011
(ITB)

 Elastyczna, dwukomponentowa 
zaprawa nakładana pędzlem lub 
wałkiem do wykonywania hydroizolacji 
na powierzchniach betonowych 
fundamentów, ścian oporowych, 
balkonów, tarasów, basenów i 
zbiorników, a także jako ochrona 
przed wnikaniem w beton substancji 
agresywnych.
Mapelastic Smart jest używany 
do wykonywania elastycznej, wodoszczelnej 
i ochronnej powłoki na podłożu betonowym, 
również wykazującym zarysowania. Może 
być także zastosowany do pokrycia mikrorys 
w betonie lub tynkach.
Mapelastic Smart jest dostarczany 
w formie dwóch komponentów, które należy 
wymieszać ze sobą bez dodawania wody 
lub innych składników. Proporcje mieszania 
komponentów A i B wynoszą 2:1. Zaprawa 
nakładana jest ręcznie pędzlem 
lub wałkiem, albo metodą natrysku 
(np. Putzmeister, T-max) na podłoże czyste 
i nośne. Przed aplikacją zaprawy podłoże 
należy zwilżyć wodą. Grubość warstwy 
może wynosić do 2 mm. Na podłożach 
wykazujących rysy zaleca się wtopienie 
w warstwę zaprawy siatki z włókien 
szklanych Mapenet 150.
Mapelastic Smart spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasad „ochrona przed wnikaniem” 
(PI), „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i 
„podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
–  1,6 kg/m2 na 1 mm grubości przy 

nakładaniu ręcznym pędzlem lub wałkiem
–  2,2 kg/m2 na 1 mm grubości przy 

nakładaniu mechanicznym metodą 
natrysku.

Opakowania
worki 20 kg i pojemniki 10 kg.

Mapelastic Smart

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY
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 Siatka z włókna szklanego 
powlekana żywicą odporną na 
alkalia, charakteryzuje się wysoką 
odpornością na zmiany termiczne 
i alkalia. Przeznaczona do zbrojenia 
warstwy wierzchniej w systemach: 
Mapetherm, Mapelastic, Mapelastic 
Smart, Monolastic, Monolastic Ultra, 
Mapegum WPS, Plastimul, Aquafl ex.
Stabilizuje podłoże, kompensuje naprężenia 
powstałe na powierzchni, ułatwia uzyskanie 
gładkiego podłoża i odpowiedniej grubości 
warstwy. Siatkę układa z min. 10 cm 
zakładem, a na narożach z min. 20 cm 
zakładem. Na ścianach siatkę układa się 
pionowymi pasami. Siatka służy także do 
wzmacniania naroży otworów okiennych 
i drzwiowych. Zwykle stosuje się 1 
warstwę siatki. W obszarach narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne np. ściany 
garaży, strefy cokołowe do wysokości 1 
kondygnacji należy stosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej. Siatkę układa się na 
zaszpachlowane podłoże w otulinie 
min. 1 mm.

Dane techniczne
wymiary oczek: 4x4,5 mm.

Zużycie
rolki 1,15 m2/m2.

Opakowania
rolki 50 m x 1,1 m.

 Farba elastyczna na bazie wodnej 
dyspersji żywicy akrylowej 
do wodoszczelnego zabezpieczania 
powłok uszczelniających, wykonanych 
wcześniej z Mapelastic i Mapelastic 
Smart lub innych elementów 
narażonych na stały kontakt z wodą.
Elastocolor Waterproof jest wodoszczelną 
elastyczną powłoką ochronną dla 
powierzchni mineralnych, także tych 
zabezpieczanych materiałami Mapelastic 
lub Mapelastic Smart, narażonych na stały 
kontakt z wodą. Nadaje się do zastosowań 
na powierzchniach poziomych (np. pasy 
podrynnowe, gzymsy), a także w basenach.
Powłoka jest odporna na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych w tym 
promieniowania UV dzięki czemu zapewnia 
trwałą ochronę podłoża.
Elastocolor Waterproof nadaje powierzchni 
estetyczny wygląd, a dzięki systemowi 
barwienia ColorMap możliwe jest uzyskanie 
szerokiej gamy kolorystycznej.

Zużycie
0,5-0,7 kg/m2 (na jedną warstwę 
podstawową i dwie warstwy właściwe).

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Mapenet 150Elastocolor 
Waterproof

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

Mapetex Sel

 Polipropylenowa włóknina 
do wzmacniania membran 
wodoszczelnych.
Mapetex Sel jest gęsto sprasowaną 
włókniną wyprodukowaną z syntetycznych 
włókien polipropylenowych, które są 
całkowicie wodoodporne. Jest używana 
w połączeniu z elastycznymi cementowymi 
powłokami uszczelniającymi Mapelastic 
lub Mapelastic Smart, podczas nakładania 
warstw uszczelniających na balkonach, 
tarasach, w basenach, itd. Dzięki 
odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej 
produktu parametry użytkowe Mapelastic, 
Mapelastic Smart i Mapegum WPS, takie 
jak: odporność na obciążenia dynamiczne, 
odporność na przebicie, wydłużenie przy 
zerwaniu, zdolność mostkowania rys − 
ulegają poprawie.

Opakowania
1 m x 25 mb (rolki o szerokości 1 m).
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cementowa zaprawa do uszczelniania 
podziemnych konstrukcji murowych, 
a także zbiorników na wodę pitną.
Idrosilex Pronto stosowany jest 
do uszczelniania ścian fundamentowych, 
piwnic, szybów windowych, basenów, 
kanałów i zbiorników przeznaczonych 
do przechowywania wody pitnej. Zaprawa ta 
składa się ze spoiwa cementowego 
i specjalnych domieszek modyfikujących 
wodoszczelność. Worek 25 kg Idrosilex 
Pronto miesza się z 5,5-6,25 l wody 
i nakłada się ręcznie metalową pacą 
(zalecana ilość wody 5-6 l) lub metodą 
natrysku, w dwóch lub trzech warstwach, 
na podłoże czyste i nośne. Przed aplikacją 
zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą.
Idrosilex Pronto spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasady „ograniczenie zawilgocenia” 
(MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

zużycie
1,6 kg/m2 na 1 mm grubości.

opakowania
worki 25 kg (kolor biały i szary).

dwuskładnikowa, 
bezrozpuszczalnikowa żywica 
epoksydowa do wykonywania 
zagruntowań i wyrównania podłoża.
Mapefloor I 914 jest dwuskładnikową, 
bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową 
przeznaczoną do gruntowania oraz 
sporządzania jastrychów żywicznych  
w systemie izolacjo-nawierzchni mostowych 
oraz w budownictwie przemysłowym.
–  Sztywna izolacjo-nawierzchnia na 

chodnikach mostowych.
–  Gruntowanie pod papy termozgrzewalne 

na mostach, również na świeży beton.
–  Kompozycja jastrychów wyrównawczych 

na bazie Mapefloor I 914 do 20 mm 
grubości.

Mapefloor I 914 nie zawiera 
rozpuszczalników ani wody, cechuje się 
niską lepkością oraz doskonałym wnikaniem 
w podłoże.
Mapefloor I 914 charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością, także do wilgotnego betonu.
Podłoże powinno być równe, mocne, 
jednorodne, chłonne, odpowiednio 
oczyszczone. Z powierzchni należy 
usunąć wszelkie substancje mogące 
zaburzyć przyczepność. Powierzchniowa 
wytrzymałość betonu na rozciąganie 
powinna wynosić minimum 1,5 N/mm².
Mapefloor I 914 może być stosowany także 
na zawilgocone podłoża, jednak należy 
unikać mokrych powierzchni. Temperatura 
podłoża i temperatura otoczenia podczas 
aplikacji powinna wynosić pomiędzy 
+8ºC a +35ºC. Temperatura podłoża 
powinna być wyższa co najmniej o 3ºC 
od temperatury punktu rosy. Wilgotność 
powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
Powyższe warunki powinny być zachowane 
także podczas utwardzania żywicy.

zużycie
w zależności od zastosowania.

opakowania
zestawy 28 kg 
(składnik A: puszka 21 kg, 
  składnik B: puszka 7 kg).

Idrosilex ProntoMapefloor I 914 Mapegum WPS

szybkoschnąca, płynna, elastyczna 
membrana hydroizolacyjna 
do zastosowań w pomieszczeniach 
wewnętrznych.
Mapegum WPS jest stosowany jako 
hydroizolacja podpłytkowa ścian i podłóg 
w pomieszczeniach mokrych, takich 
jak łazienki, kabiny prysznicowe, kuchnie.
Mapegum WPS jest szarą 
jednoskładnikową masą na bazie wodnej 
dyspersji żywic syntetycznych, 
niezawierającą rozpuszczalnika, 
o właściwościach tiksotropowych, 
pozwalających na aplikację zarówno 
na powierzchniach pionowych, nachylonych, 
jak i poziomych. Po nałożeniu na podłoże  
i odparowaniu wody Mapegum WPS tworzy 
elastyczną i wytrzymałą na rozciąganie 
membranę, szczelną dla wody, odporną na 
lekki ruch pieszy i o dobrej przyczepności dla 
klejów przy montażu okładzin ceramicznych 
czy kamiennych.
Mapegum WPS jest nakładany ręcznie pacą, 
wałkiem lub pędzlem ewentualnie metodą 
natrysku (przy rozcieńczeniu z wodą – max. 
5%). Podłoże musi być czyste, nośne  
i pozbawione części luźno związanych  
i utrudniających przyczepność.
Mapegum WPS nakłada się równomiernie 
w cienkiej warstwie (ok. 1 mm na jedną 
warstwę). Przed nałożeniem drugiej warstwy 
(w kierunku prostopadłym do poprzedniej) 
należy odczekać 1-2 godzin, 
w zależności od temperatury i wilgotności 
powietrza.

zużycie
1,5 kg/m2 na 1 mm grubości (zalecane dwie 
warstwy o grubości 1 mm każda).

opakowania
pojemniki 25, 10 i 5 kg.

AT-15-6674/2008
(ITB)

en 1504-2
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 Bitumiczna, wodoszczelna emulsja 
o uniwersalnym przeznaczeniu.
Plastimul jest stosowany do wykonywania 
hydroizolacji powierzchni poziomych 
i pionowych oraz ochrony betonu przed 
kwasami humusowymi podziemnych 
części budynków, ścian fundamentowych, 
przyczółków i podpór mostów, wiaduktów, 
estakad, murów oporowych. Dzięki swoim 
właściwościom adhezyjnym Plastimul 
może być również używany jako klej 
mocujący płyty izolacyjne ze styropianu 
ekstrudowanego czy wełny mineralnej.
Plastimul jest wodną dyspersją, 
niezawierającą rozpuszczalnika, 
o konsystencji pasty. Jako hydroizolacja 
może być nakładany w wielu warstwach, 
również w połączeniu z cementem 
i drobnym piaskiem, dla uzyskania żądanej 
grubości.
Po wyschnięciu Plastimul tworzy plastyczną 
powłokę wodoszczelną.

Zużycie
około 1 kg/m2 jako hydroizolacja powierzchni 
pionowych.

Opakowania
pojemniki 12 kg i 30 kg.

PlastimulPlastimul Primer

 Bezrozpuszczalnikowy, bitumiczny 
preparat gruntujący dla produktów 
hydroizolacyjnych z grupy Plastimul.
Plastimul Primer jest stosowany do 
gruntowania podłoża przed nakładaniem 
materiałów hydroizolacyjnych z grupy 
Plastimul.
Plastimul Primer jest wodną dyspersją 
wysokiej jakości emulsji bitumicznej 
o niskiej lepkości. Nie zawiera 
rozpuszczalnika.
Plastimul Primer może być aplikowany 
na betonie, cegłach czy płytkach, stosując 
pędzel lub wałek, zarówno na suchym 
podłożu, jak i lekko wilgotnym.

Zużycie
200-300 g/m2 w zależności od chłonności 
podłoża.

Opakowania
pojemniki 12 kg i 30 kg.

 Trójkomponentowa 
epoksydowo-cementowa zaprawa 
o właściwościach tiksotropowych 
do wyrównywania wilgotnych podłoży 
mineralnych.
Triblock Finish jest stosowany do ochrony 
i wyrównywania powierzchni betonowych 
zarówno pionowych, jak i poziomych 
(narażonych na zawilgocenie, podciąganie 
kapilarne wilgoci oraz kontakt z wodą), takich 
jak: kanały, betonowe dreny i rury, zbiorniki 
i inne elementy budowli hydrotechnicznych, 
dla których wymagana jest także odporność 
chemiczna.
Triblock Finish jest trójskładnikową 
epoksydowo-cementową zaprawą 
o zdolności wiązania i dojrzewania 
w warunkach wilgoci, do stosowania 
na zewnątrz, a także wewnątrz pomieszczeń, 
tworzącą zwartą i szczelną warstwę 
ochronną na podłożach, na których mają być 
aplikowane materiały wrażliwe na wilgoć, tj. 
epoksydowe i poliuretanowe produkty.
Triblock Finish jest dostarczany 
w zestawach z odmierzonymi ilościami 
poszczególnych składników. Po wymieszaniu 
trzech komponentów uzyskuje się 
jednorodną masę, którą nakłada się ręcznie 
pacą lub metodą natrysku. Grubość warstwy 
może wynosić do 3 mm.

Zużycie
2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowania
zestawy 31,25 kg (A+B+C).

Triblock Finish

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU
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 Uszczelniająca, 
bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna 
emulsja z dodatkiem włókien, 
przeznaczona do ogólnego 
zastosowania.
Plastimul Fiber jest bezrozpuszczalnikowym 
materiałem, składającym się 
z wyselekcjonowanych bituminów w emulsji 
wodnej, specjalnych drobnoziarnistych 
wypełniaczy i włókien. 
Tiksotropowa, lepka konsystencja Plastimul 
Fiber ułatwia aplikację zarówno na 
powierzchniach pionowych, jak i pochyłych. 
Materiał jest stosowany do wykonywana 
na zimno izolacji konstrukcji murowych lub 
betonowych, uszczelniania betonowych 
zbiorników, cystern lub studzienek 
magazynujących wodę, w tym także lekko 
kwaśną lub alkaliczną, izolacji ochronnej 
rynien i koryt betonowych, uszczelniania 
płaskich lub nachylonych dachów oraz 
tarasów nienarażonych na ruch pieszy.
Preparat może być również stosowany 
do zabezpieczania murów lub budowli 
betonowych, nawet jeśli ich powierzchnia 
jest wilgotna.
Po całkowitym wyschnięciu Plastimul Fiber 
tworzy wodoszczelną, plastyczną powłokę, 
która jest odporna na zemulgowanie po 
dłuższym zanurzeniu w wodzie, nawet jeśli 
jest ona lekko kwaśna lub alkaliczna, oraz 
jest odporna na czynniki agresywne obecne 
w glebie (np. kwasy humusowe).

Zużycie
ok. 1 kg/m² na 1 mm grubości.

Opakowania
pojemniki 12 i 30 kg.

 Plastimul Fiber

 Dwukomponentowa, bitumiczna 
powłoka hydroizolacyjna zbrojona 
włóknem celulozowym.
Plastimul 2K Plus jest stosowany 
do wykonywania hydroizolacji poziomych 
i pionowych powierzchni w niskiej 
temperaturze i obecności wilgoci.
Plastimul 2K Plus jest dwuskładnikową 
emulsją bitumiczną, niezawierającą 
rozpuszczalnika z dodatkiem włókien 
celulozowych i hydraulicznego spoiwa. 
W celu przygotowania mieszanki należy 
wsypać spoiwo do emulsji bitumicznej 
i dokładnie wymieszać, stosując mieszadło 
i wiertarkę wolnoobrotową.
Plastimul 2K Plus jest szczególnie 
przydatny na gładkich powierzchniach i w 
obecności środowiska agresywnego (np. 
kwasy humusowe).
Plastimul 2K Plus może być użyty również 
do klejenia paneli izolujących jako ochrony 
warstwy hydroizolacji.
Powłokę nakłada się ręcznie pacą gładką lub 
ząbkowaną.

Zużycie
1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, 
w zależności od rodzaju podłoża.

Opakowania
pojemniki 30 kg (A + B)
komponent A: 22 kg
komponent B: 8 kg.

Plastimul 2K Plus

 AT-15-8583/2011
(ITB)

Plastimul 2K Super

 Dwukomponentowa, 
wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja 
hydroizolacyjna 
z dodatkiem kulek polistyrenowych.
Plastimul 2K Super jest stosowany 
do wykonywania hydroizolacji poziomych 
i pionowych powierzchni betonowych lub 
z cegły, które są poddane oddziaływaniu 
obciążeń dynamicznych, a także w niskiej 
temperaturze oraz w warunkach wysokiej 
wilgotności.
Plastimul 2K Super jest dwuskładnikową 
wysokoplastyczną emulsją bitumiczną, 
niezawierającą rozpuszczalnika, 
z dodatkiem kulek polistyrenowych 
i spoiwa hydraulicznego. W celu 
przygotowania mieszanki należy wsypać 
spoiwo do emulsji bitumicznej i dokładnie 
wymieszać, stosując mieszadło i wiertarkę 
wolnoobrotową.
Plastimul 2K Super jest nakładany przy 
użyciu pacy gładkiej lub ząbkowanej. Dzięki 
obecności spoiwa mieszanka szybko 
wysycha i tworzy powłokę wodoszczelną 
o właściwościach elastycznych.

Zużycie
0,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, 
w zależności od rodzaju podłoża.

Opakowania
pojemniki 21,7 kg
komponent A: 15,7 kg
komponent B: 6 kg.

 AT-15-8583/2011
(ITB)
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 Bezrozpuszczalnikowy preparat 
gruntujący na bazie dyspersji polimeru 
do membran Mapethene SA.
Mapethene Primer Plus jest 
bezrozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym 
materiałem gruntującym charakteryzującym 
się wysoką elastycznością, odpornością 
na alkalia i wysoką przyczepnością do 
większości podłoży budowlanych. Można go 
nanosić w niskiej temperaturze (do -5ºC) i na 
lekko zawilgocone podłoża.
Mapethene Primer Plus jest materiałem 
przeznaczonym przede wszystkim do 
gruntowania podłoży mineralnych przed 
aplikacją membrany Mapethene SA. Po 
wyschnięciu Mapethene Primer Plus 
tworzy transparentną powłokę, zapewniającą 
wysoką przyczepność membrany 
Mapethene SA do podłoży zarówno 
chłonnych, jak i niechłonnych. Może być 
stosowany na beton, beton komórkowy, 
konstrukcje murowe, tynki, klinkier, ale także 
na podłoża na bazie drewna i metaliczne.
Mapethene Primer Plus jest 
jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym 
materiałem gruntującym na bazie 
kauczukowo-bitumicznej, zwiększającym 
przyczepność membran Mapethene SA do 
podłoża.
Mapethene Primer Plus nakłada się 
pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.

Zużycie
100-150 g/m² w zależności od rodzaju 
i chłonności podłoża.

Opakowanie
pojemniki 5 i 10 kg.

 Bezrozpuszczalnikowy preparat 
gruntujący na bazie kauczukowo-
-bitumicznej do membran 
Mapethene SA.
Mapethene Primer jest jednoskładnikowym, 
bezrozpuszczalnikowym materiałem 
gruntującym na bazie kauczukowo-
-bitumicznej, zwiększającym przyczepność 
membran Mapethene SA do podłoża.
Mapethene Primer jest materiałem 
przeznaczonym przede wszystkim do 
gruntowania podłoży mineralnych przed 
aplikacją membrany Mapethene SA, 
zapewnia wysoką przyczepność membrany 
do podłoży mineralnych. Może być 
stosowany na beton, beton komórkowy, 
konstrukcje murowe, jastrychy i tynki.
Mapethene Primer nakłada się pędzlem lub 
metodą natrysku.

Zużycie
100-150 g/m² w zależności od rodzaju 
i chłonności podłoża.

Opakowanie
pojemnik 10 kg.

Mapethene 
Primer PlusMapethene Primer Mapethene SA

 Samoprzylepna, elastyczna membrana 
hydroizolacyjna na bazie bitumu 
o grubości 1,5 mm.
Mapethene SA jest przeznaczony do 
wykonywania hydroizolacji na poziomych 
i pionowych powierzchniach. Membrana 
jest stosowana do wykonywania izolacji 
przeciwwodnych fundamentów, piwnic, płyt 
posadzkowych, garaży podziemnych, ścian 
oporowych, a także balkonów, tarasów 
i pomieszczeń o dużym zawilgoceniu (np. 
łazienki).
Mapethene SA jest samoprzylepną 
membraną bitumiczną ze zdolnością do 
mostkowania rys w podłożu. Jest wykonana 
z mieszanki gumy i specjalnych bitumów 
zespolonej z folią polietylenową o wysokiej 
gęstości. Może być użytkowana w zakresie 
temperatury od -20ºC do +80ºC.

Zużycie
ok. 1,1 m² membrany na każdy m² 
izolowanej powierzchni.

Opakowanie
membrana jest dostarczana w pudełkach 
zawierających rolkę o szerokości 1 m 
i długości 5 i 15 m.

EN 13969
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 Bentonitowy profi l uszczelniający.
 Profi l  Idrostop B25  jest wykonany 
z bentonitu sodowego w osnowie gumowej, 
co zapewnia oczekiwane właściwości 
stabilności, elastyczności i zagęszczenia. W 
kontakcie z wilgocią bentonit pęcznieje 
i tworzy żel o właściwościach 
hydroizolacyjnych, dzięki czemu profi l 
 Idrostop B25 uszczelnia połączenia. Proces 
ten przebiega stopniowo i stabilnie − bez 
ryzyka zmiany właściwości.
 Idrostop B25 stosowany jest 
do uszczelniania przerw roboczych i sekcji 
betonowych, a także przejść rurowych przez 
ściany betonowe oraz przejść elementów 
przez maty bentonitowe, 
np. prętów zbrojeniowych czy pali 
fundamentowych.

Opakowanie
 w pudełku kartonowym 6 rolek profi lu 
(przekrój 20x25 mm), długość profi lu 
w rolce 5 m.

 Profi l do uszczelniania połączeń 
w konstrukcjach.
 Idrostop  jest profi lem wykonanym 
z materiału na bazie akrylu, niezawierającym 
bentonitu, stosowanym do uszczelnień 
połączeń konstrukcyjnych, pracującym 
przy ciśnieniu do 5 atmosfer.
 Idrostop pod wpływem wilgoci stopniowo 
pęcznieje i tworzy aktywną barierę 
dla wody pod ciśnieniem.
Profi l  Idrostop znajduje zastosowanie 
na podłożu z betonu, kamienia naturalnego, 
metalu, PCV. Przykleja się go do podłoża 
preparatem  Idrostop Mastic.

Opakowanie
 Idrostop 10 (20x10 mm) 
– w kartonie 6 rolek o długości 10 m
 Idrostop 15 (20x15 mm) 
– w kartonie 6 rolek o długości 7 m
 Idrostop 25 (20x25 mm) 
– w kartonie 6 rolek o długości 5 m.

Idrostop B25Idrostop

 AT-15-8692/2011
(ITB)

 AT-15-8692/2011
(ITB)

 Jednokomponentowa żywica 
poliuretanowa do iniekcji 
uszczelniających, dla poprawy 
efektywności stosowana 
z akceleratorem Resfoam 1KM-AKS.
Żywica Resfoam 1KM służy 
do wykonywania prac iniekcyjnych, 
polegających na uszczelnianiu rys 
przewodzących wodę w konstrukcjach 
żelbetowych – mury oporowe, ściany 
fundamentowe, zbiorniki, zapory i inne 
obiekty hydrotechniczne.
Dzięki swojej dobrej płynności Resfoam 
1KM wnika w drobne rysy zarówno wilgotne, 
jak i przewodzące wodę. 
W przypadku występowania intensywnego 
wycieku wody pod ciśnieniem należy 
zwiększyć ilość dozowanego akceleratora 
Resfoam 1KM-AKS do ilości 20%.

Zużycie
mieszanka 1 kg żywicy Resfoam 1KM 
i 0,1 kg akceleratora Resfoam 1KM-AKS 
wytwarza 50 litrów piany w kontakcie 
z 0,1 l wody.

Opakowania
Resfoam 1KM - puszka metalowa 
10 kg lub 20 kg
Resfoam 1KM-AKS – pojemnik 1 kg.

 Resfoam 1KM

 AT/2008-03-2492
(IBDiM)

EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5
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 Dwuskładnikowa, elastyczna żywica 
poliuretanowa o niskiej lepkości, 
przeznaczona do iniekcyjnego 
uszczelniania konstrukcji.
Foamjet 260 LV jest dwuskładnikową, 
elastyczną żywicą poliuretanową, 
charakteryzującą się bardzo niską lepkością, 
przeznaczoną do iniekcyjnego uszczelniania 
konstrukcji. Foamjet 260 LV dzięki niskiej 
lepkości z łatwością wnika nawet w wąskie 
szczeliny i pustki. Związany Foamjet 260 LV 
tworzy szczelną i odporną strukturę złożoną 
z zamkniętych mikrokomórek.
Uszczelnianie materiałem Foamjet 260 LV 
musi być prowadzone przy użyciu sprzętu 
przeznaczonego do specjalistycznych prac 
iniekcyjnych. Mimo, że Foamjet 260 LV 
jest produktem dwuskładnikowym, 
do iniekcji można stosować prostą pompę 
do materiałów jednoskładnikowych. 
Żywicę należy starannie wymieszać 
w określonej proporcji (1:1 objętościowo) 
w czystym, suchym pojemniku przy 
użyciu odpowiedniego mieszadła, najlepiej 
ślimakowego. Zawsze należy przygotować 
taką ilość materiału, którą można zużyć 
w ciągu czasu przydatności do użycia po 
wymieszaniu. Wymieszanie większej ilości 
materiału może prowadzić do przyspieszonej 
reakcji na skutek wydzielania się znacznych 
ilości ciepła podczas reakcji a co za tym idzie 
− skrócenie czasu przydatności.

Zużycie
w zależności od rodzaju i stanu 
iniekowanego podłoża.

Opakowania
zestawy 44 kg
(składnik A: puszka 20 kg,
składnik B: puszka 24 kg).

 Foamjet 260 LV Mapegel 50

 Trójkomponentowy, hydrofi lowy żel 
do scalania gruntów i wykonywania 
zaporowej iniekcji w betonie.
Mapegel 50 jest stosowany 
do konsolidacji gruntów niespoistych, 
a także do wykonywania uszczelniania 
konstrukcji i obiektów hydrotechnicznych 
wykazujących przecieki wody na skutek 
makro- i mikroporowatości (zapory, tamy, 
kanały, tunele, ściany szczelinowe).
Mapegel 50 jest hydrofi lowym, 
trójskładnikowym żelem na bazie metakrylu. 
Po wymieszaniu składników uzyskuje się 
jednorodną masę o niskiej lepkości, dzięki 
czemu łatwo wnika w makropory 
i pustki struktury, szczelnie je wypełniając. 
Po stwardnieniu Mapegel 50 charakteryzuje 
się odpornością chemiczną na większość 
organicznych i nieorganicznych cieczy.
Przygotowanie preparatu polega na wlaniu 
składnika A (żywica) do czystego naczynia 
i podczas mieszania dodaniu utwardzacza 
(składnik B). W osobnym pojemniku należy 
rozcieńczyć składnik C (przyspieszacz) 
z dodatkiem 20 l wody. Następnie należy 
wprowadzać mieszankę z obu pojemników 
(1:1) do specjalnej pompy iniekcyjnej, 
przeznaczonej do pracy z dwoma 
komponentami.

Zużycie
około 1 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
pojemniki 21,3 kg (A+B+C)
A – 20 kg
B – 1 kg
C – 0,3 kg.

 Mata bentonitowa do wykonywania 
hydroizolacji powierzchni pionowych 
i poziomych części podziemnych 
budynków i obiektów budowlanych.
Mata bentonitowa Mapeproof PL jest 
wykonana z warstw geowłókniny 
i tkaniny polipropylenowej, między którymi 
umieszczony jest zmielony naturalny 
sodowy bentonit (3,5 kg/m2). Dzięki 
specjalnej technice igłowania te trzy 
składniki połączone są razem, a bentonit 
pozostaje umocowany nawet po procesie 
hydratacji. Proces igłowania zapewnia 
również nasycenie bentonitu, gdy warstwa 
włókniny styka się bezpośrednio z mieszanką 
betonową. Wszystkie te cechy powodują, 
że Mapeproof PL jest samouszczelniającym 
się kompozytem, który podczas kontaktu 
z wodą lub wilgocią pochodzącą z gruntu, 
przekształca się w żel o właściwościach 
hydroizolacyjnych. Na powierzchniach 
pionowych mata Mapeproof PL jest 
mocowana gwoździami. Do mocowania 
stosuje się specjalne podkładki 
Mapeproof CD.

Opakowania
Maty bentonitowe Mapeproof dostępne 
są w rolkach o wymiarach 5,0 m x 45 mb.

Mapeproof PL

EN 13362

EN 13491

EN 13361
EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5
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 Specjalne podkładki stosowane 
do mocowania maty bentonitowej 
Mapeproof.
Mapeproof CD to podkładki wykonane 
z tworzywa sztucznego w formie krążków, 
które nakłada się na gwoździe mocujące 
matę bentonitową Mapeproof 
na powierzchniach pionowych.
Podkładki Mapeproof CD sytuuje się 
w odstępach ok. 50 cm na powierzchniach 
poziomych i ok. 30 cm na powierzchniach 
pionowych.

Opakowania
pudełko kartonowe zawierające 500 sztuk.

Mapeproof CDMapeproof LW

 Mata bentonitowa do wykonywania 
hydroizolacji powierzchni pionowych 
i poziomych części podziemnych 
budynków i obiektów budowlanych 
posadowionych nie głębiej niż 5 m 
poniżej poziomu terenu.
Mata bentonitowa Mapeproof LW jest 
wykonana z warstw geowłókniny 
i tkaniny polipropylenowej, między którymi 
umieszczony jest zmielony naturalny sodowy 
bentonit (4,1 kg/m2). Dzięki specjalnej 
technice igłowania te trzy komponenty 
połączone są razem, a bentonit pozostaje 
umocowany nawet po procesie hydratacji. 
Proces igłowania zapewnia również 
nasycenie bentonitu, gdy warstwa włókniny 
styka się bezpośrednio z mieszanką 
betonową. Wszystkie te cechy powodują, że 
Mapeproof LW jest samouszczelniającym 
się kompozytem, który podczas kontaktu 
z wodą lub wilgocią pochodzącą z gruntu, 
przekształca się w żel o właściwościach 
hydroizolacyjnych. Na powierzchniach 
pionowych mata Mapeproof LW jest 
mocowana gwoździami. Do mocowania 
stosuje się specjalne podkładki Mapeproof 
CD. 

Opakowania
Maty bentonitowe Mapeproof LW dostępne 
są w arkuszach i rolkach o wymiarach:
2,5 m x 22,5 mb
5,0 m x 40 mb.

EN 13362

EN 13491

EN 13361

 Pasta z bentonitu sodowego 
do uszczelniania i przyklejania 
swobodnej krawędzi mat 
bentonitowych Mapeproof 
i uszczelniania elementów 
przechodzących przez maty.
Pasta Mapeproof Mastic jest mieszanką 
sodowego bentonitu i domieszek 
plastyfi kujących. Mapeproof Mastic jest 
pastą stosowaną do uszczelniania prętów 
i ściągów przechodzących przez maty 
bentonitowe, przyklejania swobodnych 
krawędzi mat bentonitowych i łączenia 
z innym rodzajem hydroizolacji oraz 
naprawiania przerwanych mat i wypełniania 
pustek i przerw.
Podstawową zaletą tego materiału jest 
prostota jego aplikacji i szerokie spektrum 
zastosowań.

Opakowania
pojemniki 15 kg.

Mapeproof Mastic
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Mapeproof Seal

Naturalny bentonit sodowy w postaci 
proszku do wykonywania uszczelnień 
i wypełniania pustek podczas prac 
hydroizolcayjnych prowadzonych 
z zastosowaniem mat bentonitowych.
Mapeproof Seal jest naturalnym bentonitem 
sodowym w postaci proszku o wysokiej 
zawartości montmorylonitu. Charakteryzuje 
się wysoką zdolnością do pęcznienia 
i absorpcją wody, a także stabilnością 
właściwości w czasie.
Mapeproof Seal z bentonitu sodowego 
po nawodnieniu tworzy wodoszczelną 
i wodoodporną powłokę izolacyjną – 
przechodzi ze stanu suchego 
w wodoszczelny żel. Żel ten charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością do podłoża 
betonowego i zasklepia występujące w nim 
mikro rysy. 
Granulat z bentonitu sodowego Mapeproof 
Seal jest izolacją aktywną i wykazuje 
zdolność samouszczelnienia.
Ze względu na kompozycję produktu 
Mapeproof Seal, zmienne warunki 
temperatury, a także cykle zamrażania − 
odmrażania nie powodują żadnych zmian 
w parametrach technicznych 
wodoszczelnego żelu.
Mapeproof Seal jest stosowany do:
–  uszczelnienia przeciwwodnego poziomych 

i pionowych elementów konstrukcji 
budowlanych podziemnych, podziemnych 
części budynków (płyty denne i ściany 
zewnętrzne), poprzez iniekcję ciśnieniową;

–  wypełniania pustek na poziomych 
powierzchniach przed montażem mat 
bentonitowych Mapeproof;

–  wykonywania lokalnych napraw 
przerwanych mat i uzupełnienia zakładów 
na powierzchniach poziomych.

Opakowania
paleta 50 worków po 25 kg (1250 kg).

 Ekspansywna, hydrofi lowa, 
uszczelniająca pasta kauczukowa, 
pęczniejąca pod wpływem wilgoci, 
nakładana przy użyciu pistoletu 
wyciskowego.
Mapeproof Swell jest specjalnie 
skomponowaną pastą do wykonywania 
elastycznych uszczelnień rys i pęknięć oraz 
przejść rurowych w elementach betonowych, 
poddanych oddziaływaniu przesączającej 
się wody.

Przechowywanie
w suchym miejscu, w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu.

Opakowania
320 ml pojemnik (kartusz).

Mapeproof Swell
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Metro − Mediolan − Włochy
Hydroizolacja ścian: LAMPOSILEX, ADESILEX PG1, MAPEFINISH
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Powierzchnie betonowe
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W Y R Ó W N Y W A N I E  P O W I E R Z C H N I  B E T O N O W Y C H  I  T Y N K Ó W

 Dwukomponentowa cementowa 
zaprawa drobnoziarnista do 
wygładzania powierzchni betonowych.
Mapefi nish stosuje się do wyrównywania 
drobnych uszkodzeń powierzchni 
betonowych, a także jako warstwę 
wygładzającą naprawianych elementów.
Mapefi nish składa się z dwóch 
komponentów, które przygotowując 
do aplikacji, należy zmieszać ze sobą bez 
dodawania wody czy innych składników. 
Wymieszaną szpachlówkę nakłada się pacą 
na podłoże czyste i pozbawione części 
luźno związanych i substancji działających 
antyadhezyjnie. Przed aplikacją Mapefi nish 
podłoże należy zwilżyć wodą.
Szpachlówka Mapefi nish może być 
nakładana w warstwach o grubości od 
2 do 3 mm. W kilka minut po nałożeniu 
powierzchnię zaciera się pacą do tynków.
Mapefi nish spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-
2 w zakresie ochrony betonu według zasady 
„ograniczenie zawilgocenia” (MC) 
i „podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
2 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 24 kg 
+ pojemniki 6 kg.

Mapefi nish

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

R2

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

 Jednokomponentowa, normalnie 
wiążąca zaprawa cementowa 
do podłoży betonowych i tynków 
cementowych.
Szpachlówka Monofi nish zalecana jest 
do wyrównywania powierzchni betonowych, 
zamykania porów i pustek na powierzchniach 
elementów betonowych, a także do 
wygładzania powierzchni naprawianych 
zaprawami z serii Mapegrout. Monofi nish 
wymieszany z wodą tworzy plastyczną 
masę. Nakłada się ją pacą na podłoże nośne, 
czyste, pozbawione zanieczyszczeń i części 
luźno związanych oraz starych powłok 
i substancji działających antyadhezyjnie. 
Przed aplikacją mieszanki podłoże należy 
zwilżyć wodą. Do czystego pojemnika 
z odmierzoną ilością 4-4,2 l wody należy 
wsypać zawartość 22 kg worka i dokładnie 
wymieszać. Szpachlówka Monofi nish może 
być nakładana w warstwach o grubości 2-3 
mm. Po nałożeniu szpachlówki Monofi nish 
powierzchnię wygładza się mokrą gąbką, 
a po wyschnięciu można ją malować 
materiałem Elastocolor Pittura czy Colorite 
Performance lub innymi farbami do 
stosowania na zewnątrz. Monofi nish spełnia 
wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie 
klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych 
do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasady „ograniczenie zawilgocenia” 
(MC) 
i „podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 22 kg.

Monofi nish

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

R2

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

 Elastyczna, dwukomponentowa 
cementowa zaprawa do ochrony 
hydroizolacyjnej betonu, a także 
basenów, balkonów i tarasów.
Mapelastic jest powłoką wysoce 
elastyczną, ochronną i wodoszczelną dla 
betonu, szczególnie zalecaną w przypadku 
występujących rys w podłożu. Mapelastic 
uszczelnia włosowate rysy w podłożu, 
a także stanowi ochronę betonu przed 
wnikaniem, zawilgoceniem i oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych.
Mapelastic jest dostarczany w formie dwóch 
komponentów, które należy wymieszać 
ze sobą bez dodawania wody lub innych 
składników. Zaprawę nakłada się ręcznie 
pacą lub metodą natrysku (np. Putzmeister, 
T-max) na podłoże czyste i nośne. Przed 
aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć 
wodą. Grubość jednorazowo nakładanej 
warstwy może wynosić do 2 mm. 
Na podłożach gdzie występują rysy zaleca 
się wtopienie w warstwę zaprawy siatki 
z włókien szklanych Mapenet 150 
(o oczkach 4x4,5 mm). W celu zwiększenia 
zdolności mostkowania rys i zwiększenia 
wydłużenia przy zerwaniu zaleca się 
wtopienie w warstwę Mapelasticu 
tkaninę Mapetex Sel. Mapelastic spełnia 
wymagania normy PN-EN 1504-2 w zakresie 
ochrony betonu według zasad „ochrona 
przed wnikaniem” (PI), „ograniczenie 
zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie 
oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
–  1,7 kg/m2 na 1 mm grubości przy 

nakładaniu ręcznym pacą;
–  2,2 kg/m2 na 1 mm grubości przy nakładaniu 

mechanicznym metodą natrysku.

Opakowania
worki 24 kg 
i pojemniki 8 kg.

Mapelastic

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)

 AT-15-6863/2011
(ITB)
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 Elastyczna, dwukomponentowa 
zaprawa nakładana pędzlem lub 
wałkiem do wykonywania hydroizolacji 
na powierzchniach betonowych 
fundamentów, ścian oporowych, 
balkonów, tarasów, basenów i 
zbiorników, a także jako ochrona 
przed wnikaniem w beton substancji 
agresywnych.
Mapelastic Smart jest używany 
do wykonywania elastycznej, wodoszczelnej 
i ochronnej powłoki na podłożu betonowym, 
również wykazującym zarysowania. Może 
być także zastosowany do pokrycia mikrorys 
w betonie lub tynkach.
Mapelastic Smart jest dostarczany 
w formie dwóch komponentów, które należy 
wymieszać ze sobą bez dodawania wody 
lub innych składników. Proporcje mieszania 
komponentów A i B wynoszą 2:1. Zaprawa 
nakładana jest ręcznie pędzlem 
lub wałkiem, albo metodą natrysku 
(np. Putzmeister, T-max) na podłoże czyste 
i nośne. Przed aplikacją zaprawy podłoże 
należy zwilżyć wodą. Grubość warstwy 
może wynosić do 2 mm. Na podłożach 
wykazujących rysy zaleca się wtopienie 
w warstwę zaprawy siatki z włókien 
szklanych Mapenet 150.
Mapelastic Smart spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasad „ochrona przed wnikaniem” 
(PI), „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i 
„podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
–  1,6 kg/m2 na 1 mm grubości przy 

nakładaniu ręcznym pędzlem lub wałkiem
–  2,2 kg/m2 na 1 mm grubości przy 

nakładaniu mechanicznym metodą 
natrysku.

Opakowania
worki 20 kg i pojemniki 10 kg.

Mapelastic Smart

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

 Cementowa zaprawa wyrównująca, 
przeznaczona do ścian i podłóg 
wewnątrz i na zewnątrz budynków, do 
stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.
Nivoplan Plus jest używany do 
wyrównywania nierównych powierzchni ścian 
− odbiegających od pionu, chropowatych 
lub zniszczonych oraz powierzchni murów 
z cegły lub bloczków betonowych, przed 
układaniem płytek ceramicznych. Może 
być stosowana na wszelkiego rodzaju 
tradycyjnych podłożach, takich jak beton, 
tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, 
podkłady cementowe itp. W celu zwiększenia 
przyczepności zaprawy, 
w przypadku stosowania warstw 
o małej grubości, należy ją zmodyfi kować 
poprzez dodanie do wody zarobowej 1 l 
emulsji syntetycznej Planicrete na każde 
opakowanie Nivoplanu Plus (25 kg).

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowania
worki 25 kg.

Nivoplan Plus

 Jasnoszara, szybkowiążąca, 
drobnoziarnista zaprawa cementowa 
do naprawy i wyrównywania 
powierzchni betonu i tynków.
Szpachlówka Planitop 100 jest stosowana 
do lokalnych napraw betonowych elementów 
prefabrykowanych, uszkodzonych podczas 
transportu lub montażu oraz 
do wygładzania powierzchni betonu w celu 
zatarcia pustek powietrznych, porów i raków. 
Równocześnie Planitop 100 może być 
używany do wyrównywania tynków 
i wygładzania powierzchni betonowych 
naprawianych zaprawami z grupy 
Mapegrout.
Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się masę 
o dobrej urabialności. Nakłada się ją pacą 
na podłoże zwięzłe i czyst. Przed aplikacją 
podłoże należy zwilżyć wodą. Maksymalna 
grubość nakładanej warstwy to 3 mm. Przy 
grubościach większych niż 
5 mm zalecane jest dodanie 30% piasku 
o uziarnieniu od 1 do 2 mm.
Planitop 100 spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasady „ograniczenie zawilgocenia” 
(MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
– 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości;
–  1,0 kg/m2 na 1 mm grubości przy dodatku 

30% piasku o uziarnieniu do 2 mm.

Opakowania
worki 25 kg.

Planitop 100

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2EN 13813

ZGODNY Z NORMĄ EUROPEJSKĄ

C20-F5
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 Jednokomponentowa, cementowa 
zaprawa o wysokiej przyczepności 
do podłoża, stosowana na zewnątrz 
i wewnątrz do wygładzania ścian, 
starych tynków i warstw fakturowych.
Zaprawa Planitop 200 jest stosowana 
do wygładzania powierzchni zewnętrznych 
i wewnętrznych jako przygotowanie podłoża 
pod malowanie farbami lub układanie 
okładzin ceramicznych. Jest także przydatna 
do napraw uszkodzeń barwnych tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych, 
podłoży gipsowych (po wcześniejszym 
zagruntowaniu preparatem Primer G) 
i betonowych, a także elementów pokrytych 
farbami czy mozaiką − pod warunkiem 
dobrej ich przyczepności do podłoża.
Po wymieszaniu zawartości worka 25 kg 
suchej zaprawy z wodą w ilości 20-23% 
(5-5,75 l), otrzymuje się jednorodną masę. 
Nakłada się ją pacą w warstwie o grubości 
do 3 mm, uzyskując powierzchnię o fakturze 
ozdobnej. Po nałożeniu szpachlówki 
Planitop 200 powierzchnie wygładza się 
mokrą gąbką, a po wyschnięciu można ją 
malować materiałami Silexcolor Pittura, 
Silexcolor Tonachino, Silancolor Pittura, 
Silancolor Tonachino lub Elastocolor 
Pittura czy Colorite Performance.
Planitop 200 spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu 
według zasady „ograniczenie zawilgocenia” 
(MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej 
otuliny betonowej” (IR).

Zużycie
1,3 kg/m2 
na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Planitop 200

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

 Cementowa zaprawa 
do wygładzania tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych do nakładania 
w warstwie o grubości do 3 mm.
Planitop 540 jest stosowany 
do końcowego wygładzania przed 
malowaniem tynków i elementów 
betonowych zarówno na zewnątrz, 
jak i wewnątrz. Produkt ten używany jest 
do szpachlowania wysezonowanych tynków 
lub chropowatych ścian oraz wyrównania 
złączy elementów prefabrykowanych.
Dzięki swoim właściwościom 
po zmieszaniu zawartości worka z wodą 
uzyskuje się masę o bardzo dobrej 
przyczepności do podłoża i łatwą 
w aplikacji. Bezpośrednio po nałożeniu 
powierzchnia może być wygładzona mokrą 
gąbką.
Planitop 540 nakłada się ręcznie metalową 
pacą w warstwie o grubości do 3 mm. 
Szpachlówka dostępna jest w kolorze białym 
i szarym.

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Planitop 540

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

 Trójkomponentowa, epoksydowo-
cementowa zaprawa o właściwościach 
tiksotropowych do wyrównywania 
wilgotnych podłoży mineralnych.
Triblock Finish jest stosowany do ochrony 
i wyrównywania powierzchni betonowych 
zarówno pionowych, jak i poziomych, 
narażonych na zawilgocenie, podciąganie 
kapilarne wilgoci oraz kontakt z wodą, takich 
jak kanały, betonowe dreny i rury, zbiorniki 
i inne elementy budowli hydrotechnicznych, 
dla których wymagana jest także odporność 
chemiczna.
Triblock Finish jest trójskładnikową 
epoksydowo-cementową zaprawą 
o zdolności wiązania i dojrzewania 
w warunkach wilgoci, do stosowania 
na zewnątrz, a także wewnątrz pomieszczeń, 
tworzącą zwartą i szczelną warstwę 
ochronną na podłożach, na których mają być 
aplikowane materiały wrażliwe na wilgoć, tj. 
epoksydowe i poliuretanowe produkty.
Triblock Finish jest dostarczany 
w zestawach z odmierzonymi ilościami 
poszczególnych składników. 
Po wymieszaniu trzech komponentów 
uzyskuje się jednorodną masę. Nakłada 
się ją ręcznie pacą lub metodą natrysku w 
warstwie o grubości do 3 mm.

Zużycie
2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowania
zestawy 31,25 kg (A+B+C).

Triblock Finish

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)
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 Cementowo-wapienna zaprawa 
do końcowego wygładzania tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych, do 
stosowania w technologii „świeże 
na świeże” do nakładania w warstwie
o grubości do 3 mm.
Planitop 520 jest stosowany jako 
szpachlówka do wygładzania tynków 
cementowo-wapiennych zarówno 
na ścianach i sufi tach wewnętrznych, 
jak i wewnętrznych przed malowaniem 
farbami lub nakładaniem powłok 
dekoracyjnych.
Dzięki swoim właściwościom 
po zmieszaniu zawartości worka z wodą 
uzyskuje się masę o bardzo dobrej 
przyczepności do podłoża i łatwą 
w aplikacji. Bezpośrednio po nałożeniu 
powierzchnia może być wygładzona mokrą 
gąbką.
Planitop 520 nakłada się ręcznie metalową 
pacą w warstwie o grubości do 3 mm, 
stosując technologię „świeże na świeże”. 
Szpachlówka dostępna jest w kolorze białym 
i szarym.

Zużycie
1,35 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Planitop 520

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS II

 Cementowo–wapienna zaprawa 
w kolorze białym, do wygładzania 
powierzchni betonu i tynków zarówno 
wysezonowanych, jak i świeżych 
oraz zewnętrznych i wewnętrznych, 
do nakładania w warstwie o grubości 
do 3 mm.
Planitop 560 jest stosowany do wygładzania 
wysezonowanych i świeżych, zewnętrznych 
i wewnętrznych tynków i zapraw 
cementowo-wapiennych, a także do 
przygotowania podłoża pod malowanie 
farbami lub naklejanie tapet papierowych lub 
tekstylnych. Planitop 560 nadaje się także 
do szpachlowania rys i drobnych raków na 
powierzchni betonowej oraz wygładzania 
gruboziarnistych tynków.
Dzięki swoim właściwościom, Planitop 560 
po zmieszaniu z wodą tworzy masę 
o bardzo dobrej przyczepności do podłoża 
i łatwą w aplikacji. Planitop 560 nakłada się 
ręcznie metalową pacą w warstwie 
o grubości do 3 mm.

Zużycie
1,1 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Planitop 560

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

 Cementowa zaprawa 
do wygładzania tynków zewnętrznych 
i wewnętrznychdo nakładania 
w warstwie o grubości do 3 mm.
Planitop 540 jest stosowany 
do końcowego wygładzania przed 
malowaniem tynków i elementów 
betonowych zarówno na zewnątrz, 
jak i wewnątrz. Produkt ten używany jest 
do szpachlowania wysezonowanych tynków 
lub chropowatych ścian oraz wyrównania 
złączy elementów prefabrykowanych.
Dzięki swoim właściwościom 
po zmieszaniu zawartości worka z wodą 
uzyskuje się masę o bardzo dobrej 
przyczepności do podłoża i łatwą 
w aplikacji. Bezpośrednio po nałożeniu 
powierzchnia może być wygładzona mokrą 
gąbką.
Planitop 540 nakłada się ręcznie metalową 
pacą w warstwie o grubości do 3 mm. 
Szpachlówka dostępna jest 
w kolorze białym i szarym.

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Planitop 540

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 AT/2008-03-1409
(IBDiM)
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Kotwa chemiczna do kotwienia 
elementów poddanych działaniu 
obciążeń konstrukcyjnych.
Mapefix EP jest dwuskładnikową, 
bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową 
przeznaczoną do wklejania kotew stalowych 
oraz ze stali ocynkowanej. Mapefix EP może 
być stosowany do wklejania kotew zarówno 
w strefach ściskanych, jak i rozciąganych 
konstrukcji. Dzięki specjalnie dobranej 
kompozycji kotwa wklejona na Mapefix EP 
może pracować w środowisku morskim  
i przemysłowym, a także w obszarach  
o podwyższonej agresji chemicznej.

Dostępny kolor
szary.

Opakowania
specjalny dwuosiowy kartusz o pojemności 
385 ml. Przy wyciskaniu odpowiednim 
pistoletem produkt miesza się w 
odpowiedniej proporcji – nie trzeba mieszać 
składników.

Oznakowanie
Oznakowanie CE zgodne z ETA.

Mapefix EP

Kotwa chemiczna do kotwienia 
elementów poddanych działaniu 
niewielkich obciążeń.
Mapefix PE SF jest dwuskładnikową,  
nie zawierającą styrenu żywicą poliestrową 
przeznaczoną do wklejania kotew stalowych 
oraz ze stali ocynkowanej. Mapefix PE SF 
może być stosowany do wklejania kotew 
poddanych działaniu niewielkich obciążeń 
w podłoża wykonane między innymi z: 
nie spękanego betonu, betonu lekkiego, 
kamienia, drewna, cegły i ścian murowanych 
z mieszanego materiału i elementów 
porowatych. Produkt można aplikować  
w temperaturze powyżej -5°C.

Dostępny kolor
jasno szary.

Opakowania
specjalny kartusz o pojemności 300 lub  
380 ml. Przy wyciskaniu odpowiednim 
pistoletem produkt miesza się  
w odpowiedniej proporcji – nie trzeba 
mieszać składników.

Oznakowanie
Oznakowanie CE zgodne z ETA.

Mapefix PE SF

Kotwa chemiczna do kotwienia 
elementów poddanych działaniu 
dużych obciążeń.
Mapefix VE SF jest dwuskładnikową, nie 
zawierającą styrenu żywicą winyloestrową 
przeznaczoną do wklejania kotew stalowych 
oraz ze stali ocynkowanej. Mapefix VE SF 
może być stosowany do wklejania kotew 
poddanych działaniu zarówno średnich, jak 
i dużych obciążeń w podłoża wykonane 
między innymi z: niespękanego betonu, 
betonu lekkiego, kamienia, drewna, cegły i 
ścian murowanych z mieszanego materiału. 
Produkt można aplikować w temperaturze 
powyżej -10°C.

Dostępny kolor
jasno szary.

Opakowania
specjalny kartusz o pojemności 300 lub  
380 ml. Przy wyciskaniu odpowiednim 
pistoletem produkt miesza się  
w odpowiedniej proporcji – nie trzeba 
mieszać składników..

Oznakowanie
Oznakowanie CE zgodne z ETA.

Mapefix VE SF
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Kamienica Visconti di Modrone − Mediolan − Włochy − Naprawa i ochrona elewacji budynku przy użyciu:
 PLANITOP 200, PLANITOP 540, MAPELASTIC SMART, ELASTOCOLOR RASANTE, SILANCOLOR PITTURA
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Zakotwienia i podlewki
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Z A K O T W I E N I A  I  P O D L E W K I

 Bezskurczowa zaprawa o wysokiej 
ciekłości do wykonywania zakotwień.
Mapefi ll służy do osadzania kotew i śrub 
oraz montażu urządzeń mechanicznych, 
prefabrykowanych elementów konstrukcji 
stalowych, turbin, obrabiarek 
na fundamentach betonowych. Jest także 
zalecana do wypełniania sztywnych połączeń 
między elementami betonowymi 
i stosowania jako podlewki czy ciosy 
podłożyskowe.
Mapefi ll charakteryzuje się wysoką wczesną 
wytrzymałością na ściskanie 
(po 24 godzinach – 32 N/mm2) oraz bardzo 
dobrą przyczepnością do betonu i stali.
Mapefi ll to mieszanka spoiwa 
cementowego, wyselekcjonowanego 
kruszywa oraz specjalnych domieszek 
modyfi kujących. Mieszanka do użycia 
przygotowywana jest poprzez wymieszanie 
zawartości worka 25 kg Mapefi ll z wodą 
w ilości 3,5-3,75 l (w zależności od żądanej 
konsystencji). Gotową mieszankę wylewa 
się na podłoże uprzednio nasycone wodą, 
dbając o odpowietrzenie zaprawy. Przy 
wypełnianiu dużych przestrzeni zaleca się 
dodanie kruszywa do zapraw.
Mapefi ll spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-6.

Zużycie
1,95 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapefi ll

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

 Ekspansywna, szybkowiażąca zaprawa 
cementowa do zakotwień.
Mapefi ll R służy do szybkiego mocowania 
i kotwienia śrub, sworzni, cięgien, 
prefabrykowanych elementów, osadzania 
elementów maszyn i urządzeń w ich 
fundamentach. Zaprawę tę można także 
stosować do wypełniania sztywnych 
połączeń elementów prefabrykowanych.
Mapefi ll R charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością już po 24 godzinach oraz 
wysoką przyczepnością do stali i betonu.
Mapefi ll R to mieszanka spoiwa 
cementowego, wyselekcjonowanego 
kruszywa oraz specjalnych domieszek 
modyfi kujących. Mieszanka do użycia 
przygotowywana jest poprzez wymieszanie 
zawartości worka 25 kg Mapefi ll R z wodą 
w ilości 4,25-4,5 l (w zależności od żądanej 
konsystencji). Gotową mieszankę wylewa 
się na podłoże uprzednio nasycone wodą, 
dbając o odpowietrzenie zaprawy.
Przy wypełnianiu dużych przestrzeni zaleca 
się dodanie kruszywa do zapraw.
Mapefi ll R spełnia wymagania normy 
PN-EN 1504-6.

Zużycie
1,95 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapefi ll R

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

 Trójkomponentowa, bezskurczowa 
zaprawa epoksydowa o dużej ciekłości 
do napraw uszkodzonych powierzchni 
betonowych, także posadzek oraz 
stosowana jako zaprawa montażowa.
Zaprawa Planigrout 300 jest używana 
do naprawy powierzchni betonowych, 
np. torów suwnic bramowych i dźwigów, 
a także do montowania i osadzania szyn, do 
wypełniania miejsc trudnodostępnych jako 
podlewki pod maszyny, szyny, słupy, łożyska 
(po rektyfi kacji).
Mieszanka Planigrout 300 może być 
stosowana także do przygotowania 
posadzek przemysłowych o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej oraz odporności 
na intensywny ruch wózków, np. 
w magazynach, warsztatach, garażach.
Przygotowanie kompozycji Planigrout 300 
polega na wymieszaniu składników A i B 
oraz dodaniu komponentu C i ponownym 
wymieszaniu w celu uzyskania jednorodnej 
masy.

Zużycie
2 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
zestawy 36,6 kg (A + B + C):
komponent A: 4,8 kg
komponent B: 1,8 kg
komponent C: 30 kg

zestawy 12,2 kg (A + B + C):
komponent A: 1,6 kg
komponent B: 0,6 kg
komponent C: 10 kg.

Planigrout 300

EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

 AT/2008-03-2368
(IBDiM)

 AT/2008-03-2368
(IBDiM)
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M O N T A Ż  S Z Y B K O S P R A W N Y M I  Z A P R A W A M I

 Gotowa do użytku, bezskurczowa, 
szybkowiążąca, montażowa mieszanka 
cementowa.
Lampocem jest używany do szybkiego 
montażu różnego rodzaju elementów 
do betonu i muru zarówno 
na powierzchniach pionowych, 
jak i poziomych do osadzania śrub, 
kotew, ram, a także do zewnętrznego 
zamykania rys.
Lampocem ma krótki czas wiązania 
(3 minuty w temperaturze +20°C). 
Po zmieszaniu z wodą Lampocem tworzy 
plastyczną masę o właściwościach 
tiksotropowych, łatwą do nakładania także 
na powierzchniach pionowych, 
bez konieczności użycia szalunku.
Ze względu na bardzo krótki czas wiązania 
zaleca się przygotowywanie niewielkich 
porcji mieszanki – do 1 kg Lampocem 
należy dodać 0,20-0,21 l wody i wymieszać 
kielnią. Przy mieszaniu objętościowym 
stosować proporcje: 4 części Lampocem 
i 1 część wody.

Zużycie
1,8 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
worki 25 kg 4 x 5 kg.

Lampocem

 Szybkowiążąca, ciekła zaprawa 
o regulowanym skurczu do naprawy 
betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic 
oraz osadzania i montażu studzienek, 
wpustów ulicznych, korytek 
odpływowych, włazów rewizyjnych.
Zaprawa Mapegrout SV jest stosowana 
do napraw zniszczonych fragmentów 
elementów betonowych przez wlewanie 
mieszanki do przygotowanego wcześniej 
szalunku. Może być również stosowana 
do naprawy posadzek przemysłowych 
oraz nawierzchni dróg, ulic i lotnisk, gdzie 
wymagane jest szybkie oddanie do użytku 
naprawianych powierzchni. Ze względu 
na szybki czas wiązania Mapegrout SV 
jest szczególnie polecany do osadzania 
elementów uzbrojenia ulic, włazów 
rewizyjnych, studzienek, wpustów, koryt 
odpływowych. Zaprawa Mapegrout SV jest 
skomponowana ze spoiwa cementowego 
i domieszek modyfi kujących, a do użycia 
przygotowuje się ją, mieszając zawartość 
worka 25 kg z wodą w ilości 3,0-3,25 l 
(w zależności od żądanej konsystencji). 
Grubość wylewanej warstwy z zaprawy 
Mapegrout SV powinna być nie większa niż 
50 mm. W przypadku większych grubości 
zaleca się dodanie 40% żwiru 6-10 do 
zapraw. Wówczas ilość wody należy 
zwiększyć do 3,5 l. Powierzchnie naprawiane 
zaprawą Mapegrout SV mogą zostać 
poddane obciążeniom po około 2 godzinach 
od aplikacji (w temperaturze +20°C).
Mapegrout SV odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Dostępne kolory
szary, czarny.

Zużycie
– 20 kg/m2 na 10 mm grubości;
–  przy mieszaniu z kruszywem (40%): 

14,5 kg/m2 na 10 mm grubości 
(żwir 6/10 - 5,7 kg/m2).

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout SV

 Szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa 
o regulowanym skurczu do naprawy 
betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic 
oraz osadzania i montażu studzienek, 
wpustów ulicznych, korytek 
odpływowych, włazów rewizyjnych.
Zaprawa Mapegrout SV T jest stosowana 
do napraw zniszczonych fragmentów 
elementów betonowych zarówno 
pionowych, jak i poziomych. Może być 
również stosowana do naprawy posadzek 
przemysłowych oraz nawierzchni dróg, 
ulic i lotnisk, gdzie wymagane jest 
szybkie oddanie do użytku naprawianych 
powierzchni.
Ze względu na szybki czas wiązania 
Mapegrout SV T jest szczególnie polecany 
do osadzania elementów uzbrojenia ulic, 
włazów rewizyjnych, studzienek, wpustów, 
koryt odpływowych.
Zaprawa Mapegrout SV T jest 
skomponowana ze spoiwa cementowego 
i domieszek modyfi kujących, a do użycia 
przygotowuje się ją, mieszając zawartość 
worka 25 kg z wodą w ilości 3,1-3,4 l. Tak 
przygotowaną mieszankę nakłada się kielnią.
Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 
z zaprawy Mapegrout SV T może wynosić 
do 50 mm.
Powierzchnie naprawiane zaprawą 
Mapegrout SV T mogą zostać poddane 
obciążeniom po około 2 godzinach od 
aplikacji (w temperaturze +23°C).
Mapegrout SV T odpowiada wymaganiom 
normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 
dla wyrobów przeznaczonych do napraw 
konstrukcyjnych.

Dostępne kolory
szary, czarny.

Zużycie
20 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mapegrout SV T

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

 AT/2008-03-2368
(IBDiM)

 AT/2008-03-2368
(IBDiM)

 AT-15-8400/2010
(ITB)
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Klejenie i szpachlowanie 
bloczków z betonu komórkowego
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K L E J E N I E  I  S Z P A C H L O W A N I E 
B L O C Z K Ó W  Z  B E T O N U  K O M Ó R K O W E G O

 Cienkowarstwowa zaprawa klejąca 
do konstrukcji z cegły lub bloczków 
z pianogazosilikatów (PGS).
Adesilex P4 jest szarą zaprawą 
składającą się ze spoiwa cementowego, 
selekcjonowanego piasku, syntetycznej 
żywicy i domieszek modyfi kujących.
Po zmieszaniu z wodą Adesilex P4 
tworzy masę plastyczną. Dzięki dobrej 
przyczepności, może być stosowany jako 
zaprawa klejąca przy pracach murarskich 
wykonywanych z cegły dziurawki czy 
bloczków PGS.
Adesilex P4 może również służyć jako 
zaprawa wyrównująca w warstwie o grubości 
od 3 do 20 mm, do zastosowań wewnątrz 
i na zewnątrz.
Zaprawę nakłada się kielnią lub poprzez 
zanurzenie bloczków w zaprawie.

Zużycie
–  zaprawa klejąca: w zależności od wielkości 

klejonych bloczków lub cegieł
–  zaprawa wyrównująca: 1,5 kg/m2 na 1 mm 

grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Adesilex P4

 Cementowa zaprawa do murowania 
bloczków z betonu komórkowego.
Porocol jest gotową do użycia zaprawą 
składającą się z cementu, selekcjonowanego 
piasku, syntetycznej żywicy i domieszek 
modyfi kujących.
Po zmieszaniu z wodą Porocol tworzy 
tiksotropową zaprawę o dobrej urabialności, 
wysokiej przyczepności, dającą się łatwo 
nakładać zarówno na powierzchniach 
pionowych, jak i poziomych.
Porocol twardnieje bez skurczu, osiągając 
wysoką wytrzymałość i doskonale 
przywierając do łączonych materiałów 
powszechnie stosowanych 
w budownictwie. Jest odporny na działanie 
mrozu i wody, dlatego też zalecany jest 
do murowania i tynkowania ścian 
z bloczków z betonu komórkowego. 
Zaprawę nakłada się ręcznie metalową pacą 
zębatą.

Zużycie
–  zaprawa murarska: 5-7 kg/m2 łączonej 

powierzchni
–  zaprawa tynkarska: 1,4 kg/m2 na 1 mm 

grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Porocol

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS III

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-2

T-M5

EN 998-2

EN 12004
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Produkty do ociepleń 
zewnętrznych ścian budynków
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P R O D U K T Y  D O  O C I E P L E Ń 
Z E W N Ę T R Z N Y C H  Ś C I A N  B U D Y N K Ó W

 Zaprawa szpachlowa i klejąca 
w formie suchej mieszanki 
proszkowej, gotowa do użycia 
po rozmieszaniu z wodą.
Do szpachlowania i mocowania płyt 
styropianowych przy ocieplaniu budynków 
metodą lekką mokrą, w technologii 
bezspoinowego ocieplania BSO. 
Mocowanie płyt na wszelkiego rodzaju 
podłoża mineralne, np. beton, prefabrykaty 
żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, 
silikatowe, betonowe, keramzytowe, 
gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki 
mineralne itp. 
Wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej 
siatką z włókna szklanego na ścianach 
ocieplonych styropianem fasadowym 
lub podłożu mineralnym. 
Zaprawa przeznaczona jest zarówno 
do obiektów nowo wznoszonych, 
jak i poddawanych termomodernizacji.
Zaprawę miesza się z czystą wodą 
w proporcji 5,75-6,25 litrów/25 kg (worek) za 
pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
do zapraw. Zaprawa zachowuje swoje 
właściwości przez ok. 2,5 godziny od 
wymieszania.

Narzędzia 
paca stalowa, kielnia trapezowa, 
mieszadło do zapraw.

Zużycie
–  montaż płyt styropianowych na równym 

podłożu ok. 4 kg/m2

–  wykonanie warstwy szpachlowej  
ok. 4 kg/m2.

Opakowania
worki 25 kg.

 Zaprawa klejąca w formie suchej 
mieszanki proszkowej, gotowa 
do użycia po rozmieszaniu z wodą.
Do mocowania płyt styropianowych przy 
ocieplaniu budynków metodą lekką mokrą, w 
technologii bezspoinowego ocieplania BSO. 
Mocowanie płyt na wszelkiego rodzaju 
podłoża mineralne, np. beton, prefabrykaty 
żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, 
silikatowe, betonowe, keramzytowe, 
gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki 
mineralne itp. 
Przeznaczona jest zarówno do obiektów 
nowo wznoszonych, jak i poddawanych 
termomodernizacji.
Zaprawę miesza się z czystą wodą 
w proporcji 4,75-5,25 litrów/25 kg (worek) za 
pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
do zapraw. Zaprawa zachowuje swoje 
właściwości przez ok. 2,5 godziny 
od wymieszania.

Narzędzia 
paca stalowa, kielnia trapezowa, 
mieszadło do zapraw.

Zużycie
montaż płyt styropianowych na równym 
podłożu ok. 4 kg/m2.

Opakowania
worki 25 kg.

 Mapetherm 
do styropianu

 Mapetherm 
do siatki

 Siatka z włókna szklanego, 
powlekana żywicą odporną na 
alkalia, charakteryzuje się wysoką 
odpornością na zmiany termiczne 
i alkalia. Przeznaczona do zbrojenia 
warstwy wierzchniej w systemach: 
Mapetherm, Mapelastic, Mapelastic 
Smart, Monolastic, Monolastic Ultra, 
Mapegum WPS, Plastimul, Aquafl ex.
Stabilizuje podłoże, kompensuje naprężenia 
powstałe na powierzchni, ułatwia uzyskanie 
gładkiego podłoża i odpowiedniej 
grubości warstwy. Siatkę układa z min. 
10 cm zakładem, a na narożach z min. 
20 cm. Na ścianach siatkę układa się 
pionowymi pasami. Siatka służy także do 
wzmacniania naroży otworów okiennych 
i drzwiowych. Zwykle stosuje się 1 
warstwę siatki. W obszarach narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne np. ściany 
garaży, strefy cokołowe do wysokości 1 
kondygnacji należy stosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej. Siatkę układa się na 
zaszpachlowane podłoże w otulinie 
min. 1 mm.

Dane techniczne
wymiary oczek: 4x4,5 mm.

Zużycie
rolki 1,15 m2/m2.

Opakowania
rolki 50 m x 1,1 m.

Mapenet 150

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-7233/2009
(ITB)

Srodek P66.indd   67Srodek P66.indd   67 12-02-16   16:4712-02-16   16:47



68

 Zaprawa szpachlowa i klejąca 
w formie suchej mieszanki 
proszkowej, gotowa do użycia 
po rozmieszaniu z wodą.
Do szpachlowania i mocowania płyt 
z wełny mineralnej przy ocieplaniu budynków 
metodą lekką mokrą, w technologii 
bezspoinowego ocieplania BSO. 
Mocowanie płyt na wszelkiego rodzaju 
podłoża mineralne, np. beton, prefabrykaty 
żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, 
silikatowe, betonowe, keramzytowe, 
gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki 
mineralne, itp. 
Wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej 
siatką z włókna szklanego na ścianach 
ocieplonych wełną mineralną lub podłożu 
mineralnym. 
Zaprawa przeznaczona jest zarówno 
do obiektów nowo wznoszonych, 
jak i poddawanych termomodernizacji.
Zaprawę miesza się z czystą wodą 
w proporcji 5,75-6,25 litrów/25 kg (worek) za 
pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
do zapraw. Zaprawa zachowuje swoje 
właściwości przez ok. 2,5 godziny 
od wymieszania.

Narzędzia 
paca stalowa, kielnia trapezowa, 
mieszadło do zapraw.

Zużycie
–  montaż płyt z wełny mineralnej 

na równym podłożu ok. 4,5 kg/m2

–  wykonanie warstwy szpachlowej 
ok. 4,5 kg/m2.

Opakowania
worki 25 kg.

 Zaprawa klejąca w formie suchej 
mieszanki proszkowej, gotowa 
do użycia po rozmieszaniu z wodą.
Do mocowania płyt z wełny mineralnej przy 
ocieplaniu budynków metodą lekką mokrą, 
w technologii bezspoinowego ocieplania BSO. 
Mocowanie płyt na wszelkiego rodzaju 
podłoża mineralne, np. beton, prefabrykaty 
żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, 
silikatowe, betonowe, keramzytowe, 
gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki 
mineralne, itp. 
Przeznaczona jest zarówno do obiektów 
nowo wznoszonych, jak i poddawanych 
termomodernizacji.
Zaprawę miesza się z czystą wodą 
w proporcji 4,75-5,25 litrów/25 kg (worek) za 
pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
do zapraw. Zaprawa zachowuje swoje 
właściwości przez ok. 2,5 godziny 
od wymieszania.

Narzędzia 
paca stalowa, kielnia trapezowa, 
mieszadło do zapraw.

Zużycie
montaż płyt z wełny na równym podłożu: 
ok. 4,5 kg/m2.

Opakowania
worki 25 kg.

 Mapetherm Wool
do wełny

 Mapetherm Wool
do siatki

 AT-15-8182/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)
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Hotel Polus Palace − Göd − Węgry
Ocieplenie elewacji:

System MAPETHERM
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Konsolidacja konstrukcji murowych i tynków
przez iniekcje
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R E N O W A C J A  I  O S U S Z A N I E  M U R Ó W

 Bezcementowa kompozycja 
hydraulicznego spoiwa wapiennego 
i ekologicznej pucolany o wysokiej 
ciekłości do scalania przez iniekcję 
konstrukcji murowych, szczególnie 
przydatna przy pracach z tynkami 
pokrytymi freskami.
Mape-Antique F21 jest głównie polecana do 
scalania ścian, murów i łuków kamiennych 
lub ceglanych jak również popękanych 
tynków, także pokrytych freskami.
Mape-Antique F21 miesza się z wodą 
w ilości 10,2 l w mieszalniku turbulentnym 
aż do uzyskania jednorodnego zaczynu. 
Mieszanka wypełnia przestrzenie 
w konstrukcji i twardnieje wraz 
z postępującą reakcją pucolanową bez 
interakcji z cegłą, kamieniem czy innym 
materiałem konstrukcji, nawet w obecności 
rozpuszczalnych soli (np. siarczanów). 

Zużycie
1,04 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
worki 17 kg.

 Bezcementowa kompozycja na bazie 
hydraulicznego spoiwa wapiennego 
i ekologicznej pucolany do scalania 
przez iniekcję konstrukcji murowych.
Mape-Antique I jest gotową do użycia, 
siarczanoodporną kompozycją spoiwa 
hydraulicznego, mikrowypełniacza 
i domieszek modyfi kujących, stosowaną 
do wykonywania zaczynu iniekcyjnego 
do konsolidacji konstrukcji murowych 
oraz wypełniania pustek i rys.
Zawartość 20 kg worka Mape-Antique I 
miesza się z 7 l wody aż do uzyskana 
jednorodnej masy. Mieszankę wtłacza 
się pompą iniekcyjną do zaczynów 
cementowych (np. Clivio, Dittmann).

Zużycie
około 1,40 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

Opakowania
worki 20 kg.

Mape-Antique I Mape-Antique F21

 Ekspansywne spoiwo cementowe 
do przygotowywania zaczynów 
i zapraw iniekcyjnych oraz  mieszanek 
betonowych o wysokiej ciekłości, 
stosowanych do napraw.
Stabilcem służy do przygotowywania 
bezzskurczowych zaczynów i zapraw 
iniekcyjnych stosowanych do wypełnienia 
pustek, pęknięć i rys w betonie, 
konstrukcjach murowych kamiennych 
i ceglanych. Dzięki specjalnym 
właściwościom na bazie spoiwa Stabilcem 
można wykonywać samorozlewne mieszanki 
nadające się do podawania pompą pod 
wysokim ciśnieniem bez ryzyka segregacji 
składników.
Przygotowanie mieszanki polega 
na wymieszaniu wstępnym suchych 
składników (Stabilcem i odpowiednio 
dobrany wypełniacz) i dodaniu wody 
w ilości odpowiadającej żądanej 
konsystencji. Mieszanie należy prowadzić, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.
W celu poprawy pielęgnacji zaprawy oraz 
dla dodatkowego obniżenia skurczu do 
mieszanki ze spoiwem Stabilcem można 
dodać preparat pielęgnacyjny Mapecure 
SRA w ilości 5-8 l/m3.

Zużycie
–  zaczyn iniekcyjny: 1,6 kg/dm3 

wypełnianej przestrzeni;
– zaprawa: 350-550 kg/m3;
– mieszanka betonowa: 300-400 kg/m3.

Opakowania
worki 20 kg.

Stabilcem
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Konsolidacja konstrukcji murowych i tynków
- preparaty gruntujące
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R E N O W A C J A  I  O S U S Z A N I E  M U R Ó W

 Preparat zawierający rozpuszczalnik, 
stosowany do konserwacji i renowacji 
elementów kamiennych oraz innych 
podłoży porowatych i chłonnych, 
tynków lub powierzchni malowanych.
Consolidante 8020 jest stosowany 
do scalania i impregnacji materiałów 
chłonnych, takich jak kamień naturalny 
czy innych porowatych, takich jak tynki 
lub podłoża pokryte farbami.
Consolidante 8020 jest preparatem 
rozpuszczalnikowym, charakteryzującym 
się bardzo dobrą zdolnością wnikania w głąb 
materiałów i odpornością na alkalia. Dzięki 
małemu rozmiarowi cząstek molekularnych 
preparat wnika również w materiały o niskiej 
porowatości.
Consolidante 8020 może być ponownie 
rozpuszczony rozcieńczalnikiem 
nawet po wielu latach od aplikacji.
Consolidante 8020 jest gotowym 
do użytku preparatem, który można 
nakładać pędzlem lub używając ręcznego 
rozpryskiwacza. W zależności o rodzaju 
podłoża i jego chłonności preparat może być 
nakładany wielokrotnie.

Zużycie
0,1-1 kg/m2 w zależności od chłonności 
podłoża.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Consolidante 8020

 Gotowy do użycia preparat gruntujący 
na bazie mikrocząsteczkowych żywic 
akrylowych w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem farb akrylowych 
lub nakładaniem tynków akrylowych. 
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania. Preparat 
jest bezzapachowy, dlatego też oprócz 
zastosowań zewnętrznych nadaje się do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń nawet ze 
słabą wentylacją. 
Preparat wiąże pył w podłożu, a także 
ogranicza powstawanie wykwitów 
na powierzchni. Jest gotowy do użycia 
bezpośrednio na chłonne podłoża. 
W miejscach o słabej chłonności zaleca się 
rozcieńczenie go wodą.
Preparat nakłada się ręcznie (pędzlem, 
wałkiem) lub metodą natrysku.

Zużycie
na równym podłożu: 0,10-0,15 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Malech

 AT-15-7233/2009
(ITB)
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Konsolidacja konstrukcji murowych i tynków 
metodą natrysku
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R E N O W A C J A  I  O S U S Z A N I E  M U R Ó W

 Bezcementowa zaprawa o wysokich 
parametrach, na bazie hydraulicznego 
wapna i ekologicznej pucolany, 
szczególnie zalecana jako warstwa 
tynku lub warstwa wzmacniająca 
konstrukcję murowaną z cegieł lub 
kamienia.
Mape-Antique Strutturale NHL jest gotową 
zaprawą w formie proszkowej, składającą 
się z naturalnego wapna hydraulicznego 
(NHL − natural hydraulic lime), ekologicznej 
pucolany, naturalnego piasku, specjalnych 
dodatków modyfi kujących, mikrowłókien 
syntetynczych i włókien szklanych. 
Szczególnie zalecana jest do wykonywania 
prac renowacyjnych uszkodzonych tynków 
i elementów konstrukcji murowanych, 
także historycznych i zabytkowych, 
w przypadkach, gdzie potrzebna jest 
zaprawa o wyższych parametrach 
mechanicznych w porównaniu z tradycyjnymi 
materiałami na bazie spoiwa wapiennego. 
Po mieszaniu z odpowiednią ilością wody 
uzyskuje się plastyczną masę 
o właściwościach tiksotropowych. Nakłada 
się ją ręcznie pacą lub mechanicznie przy 
użyciu agregatu tynkarskiego zarówno na 
powierzchniach pionowych, jak i poziomych.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
998-2 Mape-Antique Strutturale NHL jest 
klasyfi kowany jako zaprawa M15 i osiąga 
wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 
15 N/mm2, mimo tego że w swoim składzie 
nie zawiera cementu, a jedynie spoiwo 
wapienne i ekologiczną pucolanę.

Zużycie
około 17 kg/m2 
na warstwę 
o grubości 10 mm.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique 
Strutturale NHL

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

EN 998-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKA

PN-EN 998-2

G-M15
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Tynki renowacyjne
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R E N O W A C J A  I  O S U S Z A N I E  M U R Ó W

 Bezcementowa zaprawa na bazie wapna 
i ekologicznej pucolany, odporna 
na działanie soli, do stosowania 
jako warstwa podkładowa przed 
nakładaniem tynków renowacyjnych 
Mape-Antique MC, Mape-Antique CC, 
Mape-Antique LC.
Mape-Antique Rinzaff o jest polecany jako 
warstwa podkładowa przy prowadzeniu prac 
renowacyjnych starych murów kamiennych 
i ceglanych, zniszczonych działaniem 
chlorków i innych soli znajdujących się 
w zawilgoconych obiektach. Warstwa 
Mape-Antique Rinzaff o poprawia 
przyczepność do podłoża i zapewnia 
fi zyko-chemiczną odporność na działanie 
rozpuszczalnych soli nakładanych później 
tynków renowacyjnych  Mape-Antique MC, 
Mape-Antique CC, Mape-Antique LC.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce, gdzie do zawartości 20 kg 
worka Mape-Antique Rinzaff o dodaje się 
5-5,5 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 
5-6 minut. Przygotowaną zaprawę nakłada 
się kielnią w warstwie o grubości 5 mm.

Zużycie
7,5 kg/m2 na 5 mm grubości.

Opakowania
worki 20 kg.

Mape-Antique 
Rinzaff o

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

 Bezcementowa, jasna zaprawa 
renowacyjna na bazie wapna 
i ekologicznej pucolany.
Mape-Antique MC jest stosowany podczas 
prac renowacyjnych konstrukcji murowych 
kamiennych i ceglanych, zawilgoconych 
i zniszczonych na skutek podciągania 
kapilarnego wody i transportowanych tą 
drogą rozpuszczalnych soli działających 
destrukcyjnie.
Tynk renowacyjny Mape-Antique MC jest 
aplikowany na wcześniej ułożoną zaprawę 
podkładową Mape-Antique Rinzaff o.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce, gdzie do zawartości 25 kg 
worka Mape-Antique MC dodaje się 
3,5-4 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 
5-6 minut. Przygotowaną zaprawę nakłada 
się kielnią w warstwie o grubości minimum 
20 mm.

Zużycie
15 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique MC

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

R-CS II

 Bezcementowa zaprawa renowacyjna 
w kolorze ceglastym na bazie wapna 
i ekologicznej pucolany.
Mape-Antique CC jest stosowany podczas 
prac renowacyjnych konstrukcji murowych 
kamiennych i ceglanych, zawilgoconych 
i zniszczonych na skutek podciągania 
kapilarnego wody i transportowanych tą 
drogą rozpuszczalnych soli działających 
destrukcyjnie.
Tynk renowacyjny Mape-Antique CC jest 
aplikowany na wcześniej ułożoną zaprawę 
podkładową Mape-Antique Rinzaff o.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce, gdzie do zawartości 25 kg 
worka Mape-Antique CC dodaje się 
3,5-4 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 
5-6 minut. Przygotowaną zaprawę nakłada 
się kielnią w warstwie o grubości minimum 
20 mm.

Zużycie
15 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique CC

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

R-CS II
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Odporna na sole, paroprzepuszczalna, 
gruboziarnista zaprawa na bazie 
wapna i ekologicznej pucolany do 
wyrównywania i wygładzania tynków.
Makroporowata, drobnoziarnista zaprawa 
renowacyjna do naprawy starych tynków  
i konstrukcji murowanych, także w obiektach 
zabytkowych, zniszczonych przez działanie 
wilgoci i wody podciąganej kapilarnie oraz 
rozpuszczonych w niej soli, oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, agresji 
środowiska i starzenia.
Mape-Antique FC Grosso jest stosowana 
do wygładzania gruboziarnistych 
tynków renowacyjnych, podczas prac 
prowadzonych w obiektach murowanych, 
także w budynkach zabytkowych będących 
pod opieką konserwatorską, narażonych 
na podciąganie kapilarne wilgoci oraz 
destrukcję powodowaną obecnością  
w wodzie rozpuszczalnych soli. Zaprawa ta 
znajduje także zastosowanie w obiektach 
usytuowanych w obszarze nadmorskim, 
gdzie w środowisku obecne są chlorki 
pochodzące z wody morskiej a działające 
agresywnie w stosunku do konstrukcji 
murowanych. Mape-Antique FC Grosso 
nadaje się do wygładzania tynków 
renowacyjnych nakładanych na konstrukcje 
murowane z cegieł, kamieni i o strukturze 
mieszanej.
Mape-Antique FC Grosso to 
bezcementowa zaprawa przygotowana 
według formuły opracowanej przez 
Laboratoria Badawczo-Rozwojowe MAPEI, 
wykonana z gruboziarnistych piasków (max. 
600 μm), mieszanki spoiwa wapiennego 
i ekologicznej pucolany oraz specjalnych 
dodatków modyfikujących właściwości.
Zawartość 25 kg worka Mape-Antique FC 
Grosso miesza się wstępnie przez  
3 minuty z wodą w ilości 4,5 l aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Jeśli potrzeba 
można zwiększyć ilość wody do poziomu 
5,0 l na worek i dodatkowo mieszać przez 
2-3 minut. Zaprawę nakłada się pacą na 
wcześniej zwilżone podłoże, w warstwie  
o grubości do 3 mm. Powierzchnię można 
wygładzić gąbką

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości.

Kolor
biały.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique FC 
Grosso

Odporna na sole, paroprzepuszczalna, 
drobnoziarnista zaprawa na bazie 
wapna i ekologicznej pucolany do 
wyrównywania i wygładzania tynków.
Makroporowata, drobnoziarnista zaprawa 
renowacyjna do naprawy starych tynków  
i konstrukcji murowanych, także w obiektach 
zabytkowych, zniszczonych przez działanie 
wilgoci i wody podciąganej kapilarnie oraz 
rozpuszczonych w niej soli, oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, agresji 
środowiska i starzenia.
Mape-Antique FC Ultrafine jest stosowana 
do wygładzania gruboziarnistych 
tynków renowacyjnych, podczas prac 
prowadzonych w obiektach murowanych, 
także w budynkach zabytkowych będących 
pod opieką konserwatorską, narażonych 
na podciąganie kapilarne wilgoci oraz 
destrukcję powodowaną obecnością  
w wodzie rozpuszczalnych soli. Zaprawa ta 
znajduje także zastosowanie w obiektach 
usytuowanych w obszarze nadmorskim, 
gdzie w środowisku obecne są chlorki 
pochodzące z wody morskiej a działające 
agresywnie w stosunku do konstrukcji 
murowanych. Mape-Antique FC Ultrafine 
nadaje się do wygładzania tynków 
renowacyjnych nakładanych na konstrukcje 
murowane z cegieł, kamieni i o strukturze 
mieszanej.
Mape-Antique FC Ultrafine to 
bezcementowa zaprawa przygotowana 
według formuły opracowanej przez 
Laboratoria Badawczo-Rozwojowe MAPEI, 
wykonana z miałkich piasków (< 100 μm), 
mieszanki spoiwa wapiennego i ekologicznej 
pucolany oraz specjalnych dodatków 
modyfikujących właściwości. 
Zawartość 20 kg worka Mape-Antique FC 
Ultrafine miesza się wstępnie przez  
3 minuty z wodą w ilości 6,0 l aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Jeśli potrzeba 
można zwiększyć ilość wody do poziomu 
6,4 l na worek i dodatkowo mieszać przez 
2-3 minut. Zaprawę nakłada się pacą na 
wcześniej zwilżone podłoże, w warstwie  
o grubości ok. 1 mm. Powierzchnię można 
wygładzić gąbką

Zużycie
1,3 kg/m2 na 1 mm grubości.

Kolor
biały.

Opakowania
worki 20 kg.

Mape-Antique FC 
Ultrafine

Odporna na sole, paroprzepuszczalna, 
drobnoziarnista zaprawa na bazie 
wapna i ekologicznej pucolany do 
wyrównywania i wygładzania tynków.
Makroporowata, drobnoziarnista zaprawa 
renowacyjna do naprawy starych tynków  
i konstrukcji murowanych, także w obiektach 
zabytkowych, zniszczonych przez działanie 
wilgoci i wody podciąganej kapilarnie oraz 
rozpuszczonych w niej soli, oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, agresji 
środowiska i starzenia.
Mape-Antique FC Civile jest stosowana  
do wygładzania gruboziarnistych tynków  
renowacyjnych, podczas prac prowadzonych 
w obiektach murowanych, także w budynkach  
zabytkowych będących pod opieką 
konserwatorską, narażonych na podciąganie  
kapilarne wilgoci oraz destrukcję powodowaną  
obecnością w wodzie rozpuszczalnych soli. 
Zaprawa ta znajduje także zastosowanie 
w obiektach usytuowanych w obszarze 
nadmorskim, gdzie w środowisku obecne są 
chlorki pochodzące z wody morskiej,  
a działające agresywnie w stosunku  
do konstrukcji murowanych. Mape-Antique 
FC Civile nadaje się do wygładzania tynków 
renowacyjnych nakładanych na konstrukcje 
murowane z cegieł, kamieni i o strukturze 
mieszanej.
Mape-Antique FC Civile to bezcementowa 
zaprawa przygotowana według formuły 
opracowanej przez Laboratoria Badawczo-
Rozwojowe MAPEI, wykonana  
z drobnoziarnistych piasków (max. 400 μm), 
mieszanki spoiwa wapiennego  
i ekologicznej pucolany oraz specjalnych 
dodatków modyfikujących właściwości. 
Zawartość 25 kg worka Mape-Antique FC 
Civile miesza się wstępnie przez 3 minuty 
z wodą w ilości 6,0 l, aż do uzyskania 
jednorodnej masy. Jeśli potrzeba można 
zwiększyć ilość wody do poziomu 6,5 l na 
worek i dodatkowo mieszać przez 2-3 minut. 
Zaprawę nakłada się pacą na wcześniej 
zwilżone podłoże, w warstwie o grubości 
do 2 mm. Powierzchnię można wygładzić 
gąbką.

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości.

Kolor
biały i jasnoróżowy.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique FC 
Civile  
(zastępuje Mape-Antique FC i FC/R)

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV
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R E N O W A C J A  I  O S U S Z A N I E  M U R Ó W

 Zaprawa odporna na działanie 
chlorków, azotanów i siarczanów 
do stosowania jako warstwa 
podkładowa przed nakładaniem tynku 
renowacyjnego, szerokoporowego 
PoroMap Intonaco Macchina metodą 
mechaniczną.
PoroMap Rinzaff o Macchina jest zaprawą 
o dobrej przyczepności do podłoża, odporną 
na działanie chlorków, azotanów 
i siarczanów, składającą się ze spoiwa 
hydraulicznego, naturalnego piasku 
i domieszek modyfi kujących, przeznaczoną 
do nakładania agregatem tynkarskim. 
PoroMap Rinzaff o Macchina jest polecany 
jako warstwa podkładowa przy prowadzeniu 
prac renowacyjnych starych murów 
kamiennych i ceglanych, zniszczonych 
działaniem chlorków, azotanów i siarczanów 
w zawilgoconych obiektach.
Warstwa PoroMap Rinzaff o Macchina 
poprawia przyczepność do podłoża 
i zapewnia fi zyko-chemiczną odporność na 
działanie rozpuszczalnych soli nakładanych 
później warstw tynku PoroMap Intonaco 
Macchina metodą mechaniczną.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce. Przygotowaną zaprawę 
nakłada się metodą natrysku w warstwie 
o grubości do 5 mm.

Zużycie
7,5-8 kg/m2 na 5 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

PoroMap Rinzaff o
Macchina

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

EN 998-1

 Zaprawa odporna na działanie 
chlorków, azotanów i siarczanów
do stosowania jako warstwa 
podkładowa przed nakładaniem tynku 
renowacyjnego, szerokoporowego 
PoroMap Intonaco.
PoroMap Rinzaff o jest zaprawą o dobrej 
przyczepności do podłoża, odporną 
na działanie soli, składającą się ze spoiwa 
hydraulicznego, naturalnego piasku 
i domieszek modyfi kujących. 
PoroMap Rinzaff o jest polecany jako 
warstwa podkładowa przy prowadzeniu prac 
renowacyjnych starych murów kamiennych 
i ceglanych, zniszczonych działaniem 
chlorków, azotanów i siarczanów 
w zawilgoconych obiektach.
Warstwa PoroMap Rinzaff o poprawia 
przyczepność do podłoża i zapewnia 
fi zyko-chemiczną odporność na działanie 
rozpuszczalnych soli nakładanych później 
warstw tynku PoroMap Intonaco.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce, gdzie do zawartości 25 kg 
worka PoroMap Rinzaff o dodaje się 
4,3-4,6 l wody. Mieszanie prowadzi się 
przez 5-6 minut. Przygotowaną zaprawę 
nakłada się kielnią w warstwie o grubości 
do 5 mm. 

Zużycie
7,5-8 kg/m2 na 5 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

PoroMap Rinzaff o

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

 Zaprawa odporna na działanie soli, 
stosowana do renowacji konstrukcji 
murowych kamiennych i ceglanych, 
zawilgoconych i zniszczonych 
na skutek podciągania kapilarnego 
wody i transportowanych tą drogą 
rozpuszczalnych soli działających 
destrukcyjnie.
PoroMap Intonaco jest gotową do 
użycia zaprawą składającą się ze spoiwa 
hydraulicznego, naturalnego piasku 
i domieszek modyfi kujących.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce, gdzie do zawartości 20 kg 
worka PoroMap Intonaco dodaje się 
4-4,4 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 
5-6 minut.
PoroMap Intonaco nakłada się w warstwie 
o grubości co najmniej 20 mm na podłoże 
z nałożoną wcześniej zaprawą podkładową 
PoroMap Rinzaff o.

Zużycie
10-11,5 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 20 kg.

PoroMap Intonaco

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

R-CS II

EN 998-1
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 Zaprawa odporna na działanie soli, 
stosowana do renowacji konstrukcji 
murowych kamiennych i ceglanych, 
zawilgoconych i zniszczonych 
na skutek podciągania kapilarnego 
wody i transportowanych tą drogą 
rozpuszczalnych soli działających 
destrukcyjnie, przeznaczona 
do nakładania agregatem tynkarskim.
PoroMap Intonaco Macchina jest gotową 
do użycia zaprawą składającą się 
ze spoiwa hydraulicznego, naturalnego 
piasku i domieszek modyfi kujących.
Przygotowanie zaprawy odbywa się 
w mieszarce o ciągłym mieszaniu. 
PoroMap Intonaco Macchina nakłada się 
metodą natrysku w warstwie o grubości 
co najmniej 20 mm, na podłoże z nałożoną 
wcześniej zaprawą podkładową PoroMap 
Rinzaff o Macchina.

Zużycie
11,5-13 kg/m2 na 10 mm grubości.

Opakowania
worki 20 kg.

PoroMap Intonaco
Macchina

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

R-CS II

EN 998-1

 Bezcementowa, drobnoziarnista 
zaprawa o jasnym kolorze, 
do wyrównywania powierzchni tynków 
renowacyjnych.
PoroMap Finitura jest odporną 
na siarczany zaprawą z drobnoziarnistym 
wypełniaczem, stosowaną 
do wyrównywania powierzchni tynków 
renowacyjnych PoroMap Intonaco lub 
innych gruboziarnistych, używanych przy 
pracach naprawczych konstrukcji murowych 
kamiennych i ceglanych, również 
w obiektach zabytkowych.
PoroMap Finitura skomponowany jest 
ze specjalnego pucolanowego spoiwa 
hydraulicznego, drobnego piasku 
naturalnego i domieszek modyfi kujących.
Po wymieszaniu z wodą (5,75-6 l wody dla 
zawartości worka 25 kg) PoroMap Finitura 
tworzy plastyczną masę łatwą do nakładania 
kielnią lub metalową pacą w warstwie 
o grubości 1-2 mm. Przygotowaną zaprawę 
akłada się ręcznie na podłoże nośne i czyste. 
Przed aplikacją zaprawy podłoże należy 
zwilżyć wodą. Istnieje również możliwość 
nakładania 
w technologii „świeże na świeże”, gdy tynk 
renowacyjny jeszcze nie zwiąże.
Po 15-20 minutach od nałożenia 
PoroMap Finitura powierzchnię można 
zatrzeć i wygładzić gąbką.

Zużycie
1,4 kg/m2 na 1 mm grubości.

Opakowania
worki 25 kg.

PoroMap Finitura

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

EN 998-1
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Zespół klasztorny Ojców Jezuitów − Stara Wieś − Polska
Renowacja konstrukcji murowych przy użyciu systemu MAPE-ANTIQUE oraz systemu SILANCOLOR.
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Bariery chemiczne
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R E N O W A C J A  I  O S U S Z A N I E  M U R Ó W

 Bezbarwny preparat hydrofobowy 
na bazie krzemianów do wykonywania  
bariery poziomej przeciwko wodzie 
podciąganej kapilarnie.
Preparat Mapestop PL przeznaczony 
jest do wykonywania izolacji poziomej, 
zabezpieczającej przed podciąganiem 
kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych 
z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych 
oraz betonowych metodą iniekcji.
Mapestop PL jest roztworem wodnym 
na bazie krzemianów działających 
hydrofobizujaco.
Działanie preparatu Mapestop PL polega 
na tym, że w wyniku reakcji chemicznej 
(preparat reaguje z wolnymi jonami 
wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają 
nierozpuszczalne związki, które trwale 
zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo 
Mapestop PL powoduje wewnętrzną 
hydrofobizację nasączonego obszaru 
muru. Dzięki temu, wewnątrz muru 
powstaje podwójna bariera dla kapilarnego 
podciągania wody wraz z rozpuszczonymi 
w niej solami.

Zużycie
ok. 15 kg/m2 przekroju poprzecznego muru.

Opakowania
beczki 200 kg.

Mapestop PL

 Preparat iniekcyjny (koncentrat) 
na bazie mikroemulsji silikonowej 
do wytwarzania bariery chemicznej 
przeciwko wodzie podciąganej 
kapilarnie w konstrukcjach murowych.
Mapestop stosuje się do wykonywania 
bariery chemicznej przeciwko podciąganiu 
wilgoci, obecnej w każdym materiale 
budowlanym przez pory kapilarne. 
W szczególności Mapestop używany jest 
podczas prac renowacyjnych konstrukcji 
murowych kamiennych, ceglanych 
i mieszanych oraz z bloczków betonowych 
i z betonu komórkowego, posadowionych 
na terenach podmokłych. Mapestop jest 
preparatem bezrozpuszczalnikowym, w 
postaci koncentratu, na bazie mikroemulsji 
silikonowej, stosowany w rozcieńczeniu 
z wodą w proporcji 1:15-19. Dzięki 
rozmiarowi cząstek mikroemulsji 
(od 20 do 60 nanometrów) Mapestop 
głęboko wnika w strukturę wilgotnego 
muru i po reakcji tworzy skuteczną, trwałą 
i wodoszczelną barierę.
Mapestop jest aplikowany metodą iniekcji 
grawitacyjnej lub przy pomocy pompy, 
stosując ciśnienie nie większe niż 1 bar, aż 
do pełnego nasycenia uszczelnianej strefy.

Zużycie
szacunkowo: 8-9 kg/mb muru o grubości 40 
cm (zużycie zależy od struktury muru 
i jego porowatości) co dopowiada 0,4-0,6 kg 
koncentratu Mapestop.

Opakowania
metalowa puszka 1 kg i beczka 180 kg.

Mapestop

Rekomendacja 
Techniczna ITB

RT ITB-1193/2010
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Zestalanie (konsolidacja) konstrukcji murowych 
i tynków preparatami paroprzepuszczalnymi
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Z E S T A L A N I E  ( K O N S O L I D A C J A )  K O N S T R U K C J I  M U R O W Y C H  I 
T Y N K Ó W  P R E P A R A T A M I  P A R O P R Z E P U S Z C Z A L N Y M I

 Tynk podkładowy, paroprzepuszczalny 
na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego i ekologicznej 
pucolany stosowany zarówno 
na ścianach zabytkowych obiektów, 
jak i nowych konstrukcjach murowych.
Mape-Antique Intonaco NHL jest gotową 
zaprawą w formie proszkowej składającą 
się z naturalnego wapna hydraulicznego, 
ekologicznej pucolany, naturalnego piasku, 
specjalnych dodatków modyfi kujących 
i mikrowłókien. 
Mape-Antique Intonaco NHL jest 
przeznaczony do wykonywania wypraw 
tynkarskich układanych ręcznie pacą lub 
maszynowo agregatem tynkarskim na 
istniejących konstrukcjach murowanych 
(także tych zabytkowych, pod nadzorem 
konserwatora) w celu rekonstrukcji 
istniejących tynków na bazie wapna, 
zniszczonych przez czynniki atmosferyczne 
i upływ czasu oraz na nowych konstrukcjach, 
przed nanoszeniem farb lub innych barwnych 
pokryć o niewielkiej grubości warstwy.
Mape-Antique Intonaco NHL po zmieszaniu 
z odpowiednią ilością wody uzyskuje 
plastyczną konsystencję o właściwościach 
tiksotropowych. Tynk nakłada ręcznie pacą 
lub mechanicznie przy użyciu agregatu 
tynkarskiego zarówno na powierzchniach 
poziomych, jak i pionowych. Zgodnie 
z normą PN-EN 998-1 Mape-Antique 
Intonaco NHL jest klasyfi kowany jako GP 
„Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków”, kategorii CS II.

Zużycie
około 13 kg/m2 na warstwę 
o grubości 10 mm.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique 
Intonaco NHL

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS II

EN 998-1

 Bezcementowa zaprawa o wysokich 
parametrach, na bazie hydraulicznego 
wapna i ekologicznej pucolany, 
szczególnie zalecana jako warstwa 
tynku lub warstwa wzmacniająca 
konstrukcję murowaną z cegieł lub 
kamienia.
Mape-Antique Strutturale NHL jest gotową 
zaprawą w formie proszkowej, składającą 
się z naturalnego wapna hydraulicznego 
(NHL − natural hydraulic lime), ekologicznej 
pucolany, naturalnego piasku, specjalnych 
dodatków modyfi kujących, mikrowłókien 
syntetynczych i włókien szklanych. 
Szczególnie zalecana jest do wykonywania 
prac renowacyjnych uszkodzonych tynków 
i elementów konstrukcji murowanych, także 
historycznych i zabytkowych, 
w przypadkach, gdzie potrzebna jest 
zaprawa o wyższych parametrach 
mechanicznych w porównaniu z tradycyjnymi 
materiałami na bazie spoiwa wapiennego. 
Po mieszaniu z odpowiednią ilością wody, 
uzyskuje się plastyczną masę 
o właściwościach tiksotropowych. Zaprawę 
nakłada się ręcznie pacą lub mechanicznie 
przy użyciu agregatu tynkarskiego zarówno 
na powierzchniach pionowych, 
jak i poziomych. 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
998-2 Mape-Antique Strutturale NHL jest 
klasyfi kowany jako zaprawa M15 i osiąga 
wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 
15 N/mm2, mimo tego że w swoim składzie 
nie zawiera cementu, a jedynie spoiwo 
wapienne i ekologiczną pucolanę.

Zużycie
około 17 kg/m2 
na warstwę 
o grubości 10 mm.

Opakowania
worki 25 kg.

Mape-Antique 
Strutturale NHL

EN 998-1

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA TYNKARSKA

PN-EN 998-1

GP-CS IV

EN 998-2

ZGODNY Z NORMĄ

ZAPRAWA MURARSKA

PN-EN 998-2

G-M15
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Ochrona powierzchni betonu, tynków i elewacji
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O C H R O N A  I  W Y K O Ń C Z E N I E  D E K O R A C Y J N E  P O W I E R Z C H N I 
B E T O N U ,  T Y N K Ó W  I  E L E W A C J I

 Transparentny, zawierający 
rozpuszczalnik preparat hydrofobowy 
na bazie siloksanów.
Antipluviol S służy do hydrofobizacji 
i ochrony przed wodą deszczową chłonnych 
powierzchni pionowych i nachylonych 
wykonanych z betonu, cegły, naturalnego 
kamienia lub pokrytych tynkami.
Antipluviol S jest preparatem zawierającym 
rozpuszczalnik, dlatego też z łatwością 
wnika w głąb impregnowanych 
materiałów i równocześnie nie tworzy 
powłoki na powierzchni, dlatego też 
zabezpieczany materiał nie traci swojej 
paroprzepuszczalności i nie zmienia swojego 
wyglądu.
Antipluviol S nakłada się ręcznie pędzlem 
lub metodą natrysku.
Antipluviol S nie nadaje się do stosowania 
na powierzchniach poziomych (tarasy, 
balkony) i narażonych na oddziaływanie 
wody stojącej lub pod ciśnieniem (piwnice, 
zbiorniki).

Zużycie
100-1000 g/m2 w zależności od chłonności 
podłoża.

Opakowania
pojemniki 10 i 5 kg.

Antipluviol S

EN 1504-2

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (H)

ZASADY

 Bezbarwny preparat hydrofobowy na 
bazie silanów i siloksanów.
Antipluviol W jest wodną emulsją silanów 
i siloksanów o właściwościach 
impregnujących i hydrofobizujących podłoża 
mineralne.
Antipluviol W wnika w głąb materiału 
i tworzy hydrofobową warstwę wewnątrz 
porów i kapilar, równocześnie stanowiąc 
skuteczną barierę dla substancji 
agresywnych znajdujących się w wodzie 
deszczowej. Antipluviol W chroni elewacje 
przed powstawaniem i rozwijaniem się na 
nich pleśni, mchów i porostów i ułatwia 
samooczyszczanie się tych powierzchni.
Antipluviol W nie tworzy powłoki 
na powierzchni, dlatego też 
zabezpieczany materiał nie traci swojej 
paroprzepuszczalności i nie zmienia swojego 
wyglądu. Przy czym jest odporny na 
działanie promieni UV i alkalia, dlatego też 
jego właściwości hydrofobowe utrzymują się 
przez długi czas.

Zużycie
0,20-1 kg/m2 w zależności od chłonności 
podłoża.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Antipluviol W

Drop 
EFFETTO GOCCIA 
Effect 

Drop 
EFFETTO GOCCIA 
Effect 
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Ochrona betonu przed karbonatyzacją
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O C H R O N A  I  W Y K O Ń C Z E N I E  D E K O R A C Y J N E  P O W I E R Z C H N I 
B E T O N U ,  T Y N K Ó W  I  E L E W A C J I

 Elastyczna farba ochronna 
i dekoracyjna na bazie wodnej 
dyspersji żywicy akrylowej.
Elastocolor Pittura stosowana jest jako 
ochrona powierzchni betonowych i tynków 
cementowych przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych.
Po wyschnięciu Elastocolor Pittura tworzy 
elastyczną, barwną powłokę wodoszczelną, 
ale przepuszczalną dla pary wodnej.
Dzięki swoim właściwościom elastycznym 
powłoka z Elastocolor Pittura chroni 
i uszczelnia powierzchnie betonowe 
i pokryte tynkami, na których mogą pojawić 
się mikrorysy.
Elastocolor Pittura nakłada się pędzlem, 
wałkiem z krótkim włosiem lub metodą 
natrysku – w dwóch lub trzech warstwach, 
na podłoże czyste, nośne i suche, 
zagruntowane wcześniej preparatem 
Elastocolor Primer lub Malech.
Elastocolor Pittura dostępna jest 
w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki 
systemowi barwienia ColorMap®.

Zużycie
200-400 g/m2 na jedną warstwę.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

 Preparat zawierający rozpuszczalnik, 
stosowany do gruntowania 
mineralnych podłoży porowatych, 
a także jako środek pielęgnujący 
dla zapraw naprawczych.
Elastocolor Primer jest stosowany 
do impregnacji powierzchni naprawianych 
zaprawami z serii Mapegrout przed 
wygładzaniem i/lub malowaniem materiałami 
Elastocolor Pittura, Elastocolor Rasante 
czy Elastocolor Rasante SF.
Preparat wnika w podłoże i zapewnia dobrą 
przyczepność dla nakładanych farb.
Elastocolor Primer może być także 
stosowany jako preparat pielęgnujący 
tynki i zaprawy naprawcze, które będą 
bezpośrednio malowane farbami.
Elastocolor Primer jest gotowym 
preparatem do użycia, jako środek 
pielęgnujący nanosi się go bezpośrednio 
po zatarciu powierzchni, w przypadku 
gruntowania podłoży o niskiej porowatości 
zaleca się rozcieńczenie terpentyną 
w ilości 20-30%. Preparat nakłada się 
pędzlem, wałkiem lub ręczną pompką 
natryskową.

Zużycie
100-150 g/m2 jako preparat gruntujący
110-150 g/m2 jako środek pielęgnujący.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Elastocolor Primer Elastocolor Pittura

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 Jednokomponentowa zbrojona 
włóknem elastyczna zaprawa, 
stosowana jako warstwa podkładowa 
przy naprawach tynków i powierzchni, 
na których występują rysy.
Zaprawę Elastocolor Rasante nakłada się 
pacą, a przy rozcieńczeniu wodą (5-10%) 
wałkiem lub pędzlem.
Po wyschnięciu Elastocolor Rasante tworzy 
elastyczną i trwałą warstwę przenoszącą 
deformacje podłoża. Elastocolor Rasante 
służy także do wklejania siatki zbrojącej 
(Elastocolor Net) na podłoża spękane 
lub jako warstwa pośrednia, po nałożeniu 
materiału Mapelastic, a przed malowaniem 
farbą Elastocolor Pittura.
Przy większych nierównościach podłoża 
zaprawę Elastocolor Rasante można 
wymieszać z piaskiem kwarcowym 
o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w ilości do 30% 
wagowo.

Zużycie
400-700 g/m2.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Elastocolor 
Rasante

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 AT/2008-03-1382
(IBDiM)
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 Jednokomponentowa zbrojona 
włóknem zaprawa z dodatkiem 
drobnego piasku, o właściwościach 
wypełniających, stosowana jako 
warstwa podkładowa przy pracach 
z materiałami serii Elastocolor.
Zaprawa Elastocolor Rasante SF 
jest stosowana także do mocowania siatki 
zbrojącej Elastocolor Net i wygładzania, 
wyrównania i poprawy elastyczności podłoża 
przeznaczonego do malowania farbą 
Elastocolor Pittura.
Zaprawę Elastocolor Rasante SF nakłada 
się pacą, a przy rozcieńczeniu wodą (5-10%) 
wałkiem lub pędzlem.
Dla uzyskania tzw. efektu skórki pomarańczy 
Elastocolor Rasante SF należy nakładać 
wałkiem strukturalnym i w razie potrzeby 
rozcieńczyć wodą (5-10%). Przed 
nałożeniem następnej warstwy należy 
odczekać co najmniej 24 godziny.

Zużycie
–  nakładanie pacą 700-800 g/m2 na jedną 

warstwę
–  nakładanie wałkiem lub pędzlem 

300-500 g/m2 na jedną warstwę
(zużycie może się zmieniać w zależności od 
nierówności podłoża i sposobu aplikacji).

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Elastocolor 
Rasante SF

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 Odporna na alkalia siatka z włókna 
szklanego stosowana do zbrojenia 
zapraw Elastoclor Rasante 
i Elastocolor Rasante SF.
Zbrojenie:
•  zapraw Elastocolor Rasante 

i Elastocolor Rasante SF stosowanych 
na wewnętrznych i zewnętrznych 
cementowych podłożach, na których 
występują mikropęknięcia;

•  zapraw Elastocolor Rasante i Elastocolor 
Rasante SF stosowanych na podłożach, 
na których występują rysy o rozwartości 
nie większej niż 1 mm.

Elastocolor Net należy mocować do 
podłoża (z zakładem 5 cm) na warstwie 
2-3 mm zaprawy Elastocolor Rasante 
lub Elastocolor Rasante SF. Zaprawę 
należy rozprowadzić pacą, równomiernie 
przykrywając siatkę Elastocolor Net. 
Po 24 godzinach można nakładać drugą 
warstwę Elastocolor Rasante lub 
Elastocolor Rasante SF.

Opakowania
Elastocolor Net jest dostarczany 
w rolkach o długości 50 m i szerokości 1 m.

Elastocolor Net

 Gotowy do użycia preparat gruntujący 
na bazie mikrocząsteczkowych żywic 
akrylowych w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem farb akrylowych 
lub nakładaniem tynków akrylowych. 
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania. Preparat 
jest bezzapachowy, dlatego też oprócz 
zastosowań zewnętrznych nadaje się do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń nawet ze 
słabą wentylacją. 
Preparat wiąże pył w podłożu, a także 
ogranicza powstawanie wykwitów 
na powierzchni. Jest gotowy do użycia 
bezpośrednio na chłonne podłoża. 
W miejscach o słabej chłonności zaleca się 
rozcieńczenie go wodą.
Preparat nakłada się ręcznie (pędzlem, 
wałkiem) lub metodą natrysku.

Zużycie
na równym podłożu: 0,10-0,15 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Malech

 AT-15-7233/2009
(ITB)
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 Wodna dyspersja akrylowej 
półprzezroczystej farby ochronnej 
dla powierzchni betonowych.
Colorite Beton jest półprzezroczystą 
akrylową farbą stosowaną do ochrony 
powierzchni betonowych przed szkodliwym 
oddziaływaniem CO2 (karbonatyzacją) i SO2. 
Powłoka jest odporna na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, a także 
promieniowania UV, dzięki czemu zapewnia 
trwałą ochronę podłoża.
Colorite Beton wyrównuje kolor podłoża 
z zachowaniem jego struktury i faktury.
Farba dostępna jest w 4 odcieniach szarości. 
Na zamówienie farba dostępna jest 
w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki 
systemowi barwienia ColorMap®.

Zużycie
0,25-0,3 kg/m2 przy dwóch warstwach.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Colorite Beton

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 Wodna dyspersja farby akrylowej 
do ochrony i barwienia powierzchni 
betonowych, do stosowania 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Colorite Performance jest wodną dyspersją 
żywicy akrylowej odpornej 
na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych i promieni UV, tworzącą 
trwałą powłokę ochronną.
Farba Colorite Performance wykazuje 
dobrą przyczepność do tradycyjnych 
tynków, a także do starych powłok dobrze 
przywierających do podłoża, może być 
również stosowana wewnątrz na podłoże 
gipsowe. Do gruntowania stosuje się 
wówczas preparat Malech.
Colorite Performance chroni podłoże 
i nadaje mu dekoracyjny charakter 
o jednolitej barwie.
Farba dostępna jest w szerokiej gamie 
kolorystycznej dzięki systemowi barwienia 
ColorMap®.

Zużycie
0,3-0,4 kg/m2 przy dwóch warstwach.

Opakowania
pojemniki 20 kg. 

Colorite 
Performance

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 AT/2008-03-1382
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 Dwuskładnikowa, epoksydowa farba 
do zabezpieczenia powierzchni 
betonu przed działaniem chemicznych 
czynników agresywnych.
Mapecoat I 24 znajduje zastosowanie 
jako ochrona posadzek, zbiorników i rur 
betonowych, będących w kontakcie 
z agresywnymi środkami chemicznymi, 
takimi jak kwasy, roztwór sody kaustycznej, 
węglowodory (np. w oczyszczalniach 
ścieków).
Mapecoat I 24 jest dwuskładnikową żywicą 
epoksydową. Przed użyciem oba składniki 
muszą zostać dokładnie wymieszane, 
aż do uzyskania jednorodnej substancji, 
charakteryzującej się niską lepkością.
Mapecoat I 24 nakłada się pędzlem, 
wałkiem z krótkim włosiem 
lub metodą natrysku na podłoże czyste, 
nośne i suche. Po upływie czasu sieciowania 
żywica Mapecoat I 24 tworzy 
wodo- i paroszczelną powłokę.
Mapecoat I 24 jest dostępny w kolorze 
białym i szarym oraz w wersji neutralnej, 
która może być barwiona, na etapie 
mieszania składników, dodatkiem 
Mapecolor Paste. Na zestaw 5 kg (A+B) 
Mapecoat I 24 zużywa się do barwienia 0,7 
kg Mapecolor Paste w żądanym kolorze.

Zużycie
400-600 g/m2 na jedną warstwę, 
w zależności od chłonności podłoża.

Opakowania
zestaw 5 kg (A+B).

Mapecoat I 24

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-PR-RC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

 Dwukomponentowa, 
wodorozcieńczalna żywica 
epoksydowa do ochrony podłoży 
mineralnych, w tym betonu 
w zbiornikach na wodę pitną.
Powłoka wykonana z Mapecoat DW 25 
służy jako ochrona powierzchni betonowych 
narażonych na oddziaływanie środków 
chemicznych o słabej agresywności, a także 
betonu w zbiornikach na wodę pitną.
Po wymieszaniu obu komponentów lakier 
nakłada się na podłoże suche, nośne 
i pozbawione zanieczyszczeń działających 
antyadhezyjnie. Żywicę nakłada się ręcznie 
pędzlem lub wałkiem z krótkim włosiem.
Na powierzchniach narażonych 
na podciąganie kapilarne, przed nałożeniem 
powłoki z Mapecoat DW 25 należy wykonać 
barierę dla wilgoci, stosując Triblock P 
z posypką z piasku.

Zużycie
400-600 g/m2 dla każdej warstwy.

Opakowania
pojemniki 5 kg 

Mapecoat DW 25

 Bitumiczno-epoksydowa powłoka 
odporna na działanie kwasów 
do ochrony powierzchni betonowych
i stalowych.
Duresil EB służy do zabezpieczania 
elementów konstrukcji znajdujących się 
poniżej poziomu gruntu, narażonych 
na stały kontakt z wodą, takich jak betonowe 
i stalowe słupy, kanały ściekowe, zbiorniki 
w oczyszczalniach ścieków.
Duresil EB jest dwuskładnikową powłoką 
na bazie bitumów i żywicy epoksydowej.
Powłokę nakłada się ręcznie pędzlem lub 
metodą natrysku na podłoże suche, nośne 
i pozbawione zanieczyszczeń działających 
antyadhezyjnie. Po stwardnieniu powłoka 
Duresil EB jest wodo- i paroszczelna 
oraz odporna na działanie rozcieńczonych 
kwasów, alkaliów, olejów mineralnych, 
detergentów i ścieków.

Zużycie
400-450 g/m2 na jedną warstwę.

Opakowania
pojemniki 10 kg (A+B).

Duresil EB

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-RC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2
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 Preparat gruntujący na bazie 
modyfi kowanego krzemianu 
potasowego.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian. Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość 
podłoża, wspomaga proces wiązania.
Silexcolor Primer służy do gruntowania 
podłoża przed malowaniem farbami 
krzemianowymi lub nakładaniem tynków 
silikatowych. Silexcolor Primer głęboko 
wnika w podłoże, nie tworzy na powierzchni 
filmu i nie zmienia właściwości dyfuzyjnych. 
Podłoże zagruntowane po wyschnięciu (co 
najmniej 12 godzin przy temperaturze +20°C) 
można pokrywać produktami silikatowymi 
z serii Silexcolor. Silexcolor Primer jest 
gotowym do użycia produktem, nie należy 
go rozcieńczać. 
Po wymieszaniu preparat nakłada się 
w jednej warstwie pędzlem, wałkiem lub 
metodą natrysku.

Nanoszenie
wałkiem lub pędzlem lub metodą natrysku.

Zużycie
0,10-0,15 kg/m2 w zależności od chłonności 
podłoża.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Silexcolor Primer

 Barwiony podkład gruntujący na bazie 
silikatowej z mikrowypełniaczem 
kwarcowym w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem silikatowych 
tynków cienkowarstwowych. 
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania. Silexcolor 
Base Coat jest dostępny w kolorze tynku, 
dzięki czemu ułatwia nakładanie i uzyskanie 
jednolitego koloru tynku na elewacji. 
Zawartość mikrowypełniacza kwarcowego 
ułatwia nakładanie tynku i zwiększa 
przyczepność tynku do podłoża.
Podkład nakłada się ręcznie pędzlem lub 
wałkiem.

Nanoszenie
wałkiem lub pędzlem.

Zużycie
na równym podłożu: 0,4-0,5 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Silexcolor 
Base Coat SP

 Silikatowa farba ochronna 
i dekoracyjna na bazie 
modyfi kowanego krzemianu 
potasowego o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej 
do zastosowań na zewnątrz 
i wewnątrz budynków.
Farba Silexcolor Pittura nadaje się 
do malowania tradycyjnych tynków, tynków 
renowacyjnych i starych farb dobrze 
przylegających do podłoża. Właściwości 
ochronne farby powodują, że podłoże jest 
zabezpieczone przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych oraz przed 
brudzeniem. Silexcolor Pittura jest 
przydatna jako warstwa wykończeniowa 
tynków renowacyjnych Mape-Antique. 
Po wyschnięciu farba Silexcolor Pittura nie 
tworzy widocznego fi lmu przy zachowaniu 
właściwości dyfuzyjnych. Farbę nakłada się 
pędzlem lub wałkiem na podłoże uprzednio 
zagruntowane preparatem Silexcolor 
Primer. Silexcolor Pittura jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki 
systemowi barwienia ColorMap®. Podkład 
nakłada się ręcznie pędzlem lub wałkiem.
Prawidłową grubość powłoki uzyskuje się po 
nałożeniu 2 warstw farby.

Nanoszenie
wałkiem lub pędzlem.

Zużycie
na równym podłożu: 0,35-0,45 kg/m2 
przy dwóch warstwach.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Silexcolor Pittura

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)
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 Silikatowa masa tynkarska 
o fakturze „baranka” do wykonywania 
cienkowarstwowych, dekoracyjno-
-ochronnych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Silexcolor Tonachino SP jest tynkiem 
na bazie krzemianowej, 
jest  przepuszczalny dla pary wodnej, 
posiada właściwości antystatyczne, 
tj. odpychania drobin kurzu dzięki 
czemu zachowuje czystość powierzchni 
ścian. Wykazuje wysoką odporność na: 
oddziaływanie czynników atmosferycznych, 
zanieczyszczenia przemysłowe, posiada 
naturalną odporność na porastanie alg 
i glonów. Silexcolor Tonachino SP 
przeznaczony jest do stosowania 
na systemach ociepleniowych, tradycyjne 
tynki cementowo-wapienne, tynki 
renowacyjne (Mape-Antique, PoroMap), 
a także na istniejące mineralne powłoki 
dobrze przywierające do podłoża 
(z wyłączeniem gipsowych i betonowych). 
Przed nakładaniem tynku należy 
zagruntować podłoże masą gruntującą 
Silexcolor Base Coat, dostępną w kolorze 
tynku. Silexcolor Tonachino SP jest 
dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej 
dzięki systemowi barwienia ColorMap®.

Dostępne uziarnienie
Silexcolor Tonachino SP 1,5 mm
Silexcolor Tonachino SP 2,0 mm.

Nanoszenie
pacą metalową, zacieranie pacą z PCW.

Zużycie
2,2-2,5 kg/m2 – przy uziarnieniu 1,5 mm,
2,4-3,0 kg/m2 – przy uziarnieniu 2,0 mm.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Silexcolor 
Tonachino SP
 1,5 mm; 2,0 mm

 Drobnoziarnista, dekoracyjna powłoka 
mineralna typu stiuk o wysokiej 
przepuszczalności dla pary wodnej 
do wykonywania gładkich wypraw 
ścian na zewnątrz i wewnątrz 
budynków.
Dzięki swoim własnościom Silexcolor 
Marmorino tworzy jednolitą całość 
z podłożem mineralnym, nie tworzy bariery 
przepływu dla pary wodnej, nadając 
równocześnie odporność na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Silexcolor 
Marmorino nadaje się do stosowania 
jako warstwa wykończeniowa tynków 
renowacyjnych Mape-Antique. Warstwę 
Silexcolor Marmorino nakłada się metalową 
pacą. Po wyschnięciu powierzchnię szlifuje 
się drobnoziarnistym papierem ściernym, 
a następnie nakłada się kolejną warstwę 
w tym samym lub innym kolorze, w kierunku 
poprzecznym i ponownie szlifuje papierem 
ściernym. Silexcolor Marmorino nakłada się 
na podłoże czyste i nośne, bez pozostałości 
starych farb i powłok. Przed nakładaniem 
masy należy zagruntować podłoże 
preparatem Silexcolor Primer. Silexcolor 
Marmorino jest dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej dzięki systemowi barwienia 
ColorMap®.

Nanoszenie
pacą metalową.

Zużycie
0,8-1,0 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 5 kg i 20 kg.

Silexcolor 
Marmorino

 Silikatowa masa tynkarska 
o fakturze „kornika” do wykonywania 
cienkowarstwowych, dekoracyjno-
-ochronnych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Silexcolor Graffi  ato SP jest tynkiem 
na bazie krzemianowej, jest  przepuszczalny 
dla pary wodnej, posiada właściwości 
antystatyczne, tj. odpychania drobin 
kurzu dzięki czemu zachowuje czystość 
powierzchni ścian. Wykazuje wysoką 
odporność na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych, zanieczyszczenia 
przemysłowe, posiada naturalną odporność 
na porastanie alg i glonów. Silexcolor 
Graffi  ato SP przeznaczony jest do 
stosowania na systemy ociepleniowe, 
tradycyjne tynki cementowo-wapienne, tynki 
renowacyjne (Mape-Antique, PoroMap), 
a także na istniejące mineralne powłoki 
dobrze przywierające do podłoża 
(z wyłączeniem gipsowych). Przed 
nakładaniem tynku należy zagruntować 
podłoże masą gruntującą Silexcolor Base 
Coat, dostępną w kolorze tynku. Silexcolor 
Graffi  ato SP jest dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej dzięki systemowi barwienia 
ColorMap®.

Dostępne uziarnienie
Silexcolor Graffi  ato SP 1,8 mm.

Nanoszenie
pacą metalową, zacieranie pacą z PCW.

Zużycie
na równym podłożu: 2,5-3,0 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Silexcolor 
 Graffi  ato SP
 1,8 mm

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)
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Silancolor 
Base Coat

 Barwiony podkład gruntujący na bazie 
żywic silikonowych 
z mikrowypełniaczem kwarcowym 
w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem silikonowych 
tynków cienkowarstwowych.
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania. Silancolor 
Base Coat jest dostępny w kolorze tynku, 
dzięki czemu ułatwia nakładanie i uzyskanie 
jednolitego koloru tynku na elewacji. 
Zawartość mikrowypełniacza kwarcowego 
ułatwia nakładanie tynku i zwiększa 
przyczepność tynku do podłoża.

Nanoszenie
pędzlem lub wałkiem.

Zużycie
na równym podłożu: 0,4-0,5 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

 Farba silikonowa o właściwościach 
hydrofobowych i o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej, 
przeznaczona do wykonywania 
dekoracyjno-ochronnych powłok 
malarskich ścian na zewnątrz 
i wewnątrz budynków.
Silancolor Pittura jest farbą łączącą 
w sobie właściwości tradycyjnych 
farb mineralnych jak i syntetycznych. 
Silancolor Pittura nadaje się do malowania 
tradycyjnych tynków, tynków renowacyjnych 
i starych farb dobrze przylegających do 
podłoża. Właściwości hydrofobowe farby 
powodują, że podłoże jest zabezpieczone 
przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz przed brudzeniem, 
a przy tym jest odporne na zmywanie 
i promieniowanie UV. Farbę nakłada się 
pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową na 
wcześniej zagruntowane podłoże preparatem 
Silancolor Primer. Silancolor Pittura jest 
dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej 
dzięki systemowi barwienia ColorMap®. 
Prawidłową grubość powłoki uzyskuje się po 
nałożeniu 2 warstw farby.

Nanoszenie
pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku 

Zużycie
na równym podłożu: 0,2-0,3 kg/m2 przy 
dwóch warstwach.

Opakowania
pojemniki 5 kg i 20 kg.

Silancolor Pittura

 Gotowy do użycia preparat gruntujący 
na bazie mikrocząsteczkowych żywic 
silikonowych w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem farb silikonowych 
lub nakładaniem tynków silikonowych. 
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania.
Preparat jest bezzapachowy, dlatego też 
oprócz zastosowań zewnętrznych nadaje się 
do stosowania wewnątrz pomieszczeń nawet 
ze słabą wentylacją.

Nanoszenie
pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku 

Zużycie
na równym podłożu: 0,10-0,15 kg/m2

w zależności od chłonności podłoża.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Silancolor Primer

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)
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 Gotowy do użycia preparat gruntujący 
na bazie mikrocząsteczkowych żywic 
akrylowych w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem farb akrylowych 
lub nakładaniem tynków akrylowych. 
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania. Preparat 
jest bezzapachowy, dlatego też oprócz 
zastosowań zewnętrznych nadaje się do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń nawet ze 
słabą wentylacją. 
Preparat wiąże pył w podłożu, a także 
ogranicza powstawanie wykwitów 
na powierzchni. Jest gotowy do użycia 
bezpośrednio na chłonne podłoża. 
W miejscach o słabej chłonności zaleca się 
rozcieńczenie go z wodą.

Nanoszenie
pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.

Zużycie
na równym podłożu: 0,10-0,15 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 10 kg.

Malech

 Barwiony podkład gruntujący 
na bazie żywic akrylowych 
z mikrowypełniaczem kwarcowym 
w dyspersji wodnej.
Przeznaczony do przygotowania powierzchni 
ścian przed nakładaniem akrylowych tynków 
cienkowarstwowych.
Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, 
wspomaga proces wiązania. Quarzolite 
Base Coat jest dostępny w kolorze tynku, 
dzięki czemu ułatwia nakładanie i uzyskanie 
jednolitego koloru tynku na elewacji. 
Zawartość mikrowypełniacza kwarcowego 
ułatwia nakładanie tynku i zwiększa 
przyczepność tynku do podłoża.

Nanoszenie
pędzlem lub wałkiem.

Zużycie
na równym podłożu: 0,4-0,5 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Quarzolite 
Base Coat

 Silikonowa masa tynkarska 
o fakturze „baranka” do wykonywania 
cienkowarstwowych, dekoracyjno-
-ochronnych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Silancolor Tonachino jest tynkiem 
na bazie żywicy silikonowej o wysokich 
parametrach użytkowych, posiada wysoką 
przepuszczalność dla pary wodnej przy 
wysokiej hydrofobowości. Zachowuje 
czystość powłoki elewacji dzięki zdolności 
do samooczyszczania. Wykazuje wysoką 
odporność na: oddziaływanie czynników 
atmosferycznych, zanieczyszczenia 
przemysłowe, działanie wody. Silancolor 
Tonachino przeznaczony jest do stosowania 
na systemy ociepleniowe, tradycyjne tynki 
cementowo-wapienne, tynki renowacyjne 
(Mape-Antique, PoroMap), a także na 
istniejące powłoki dobrze przywierające do 
podłoża. Przed nakładaniem tynku należy 
zagruntować podłoże masą gruntującą 
Silancolor Base Coat, dostępną w kolorze 
tynku. Silancolor Tonachino jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki 
systemowi barwienia ColorMap®.

Dostępne uziarnienie
Silancolor Tonachino 1,5 mm
Silancolor Tonachino 2,0 mm. 

Nanoszenie
pacą metalową, zacieranie pacą z PCW. 

Zużycie
na równym podłożu: 
2,2-2,5 kg/m2 – przy uziarnieniu 1,5 mm,
2,4-3,0 kg/m2 – przy uziarnieniu 2,0 mm.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Silancolor 
Tonachino
 1,5 mm; 2,0 mm

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-8182/2009
(ITB)
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O C H R O N A  I  W Y K O Ń C Z E N I E  D E K O R A C Y J N E  P O W I E R Z C H N I 
B E T O N U ,  T Y N K Ó W  I  E L E W A C J I

 Dyspersyjna farba akrylowa z bardzo 
drobnym wypełniaczem kwarcowym, 
przeznaczona do wykonywania 
dekoracyjno-ochronnych powłok 
malarskich ścian na zewnątrz 
i wewnątrz budynków.
Farba jest odporna na działanie czynników 
atmosferycznych i promieniowania UV, 
tworzy długotrwałą barwną ochronę 
powierzchni o lekko chropowatej fakturze. 
Quarzolite Pittura przeznaczona jest 
do stosowania na systemy ociepleniowe 
oraz elewacje budynków, może być 
również stosowana wewnątrz na podłoża 
cementowe, cementowo-wapienne 
oraz gipsowe. Farba może być nakładana 
na nowe tynki i stare powłoki tynkarskie lub 
malarskie pod warunkiem dobrej 
ich przyczepności do podłoża. Farbę 
Quarzolite Pittura należy nakładać 
na podłoże zagruntowane preparatem 
gruntującym Malech. Farba dostępna 
jest w szerokiej gamie kolorystycznej 
dzięki systemowi barwienia ColorMap®. 
Prawidłową grubość powłoki uzyskuje się po 
nałożeniu 2 warstw farby.

Nanoszenie
wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku.

Zużycie
0,3-0,4 kg/m2 przy dwóch warstwach, 
na równym podłożu.

Opakowania
pojemniki 5 kg i 20 kg

Quarzolite Pittura

 Akrylowa masa tynkarska o fakturze 
„baranka” przeznaczona 
do wykonywania cienkowarstwowych, 
dekoracyjno-ochronnych wypraw 
tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz 
budynków.
Quarzolite Tonachino SP jest tynkiem 
na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, 
wyselekcjonowanego piasku kwarcowego 
i pigmentów odpornych na działanie 
promieni UV. Quarzolite Tonachino 
SP wykazuje wysoką odporność na: 
oddziaływanie czynników atmosferycznych, 
zanieczyszczenia przemysłowe, działanie 
wody. Quarzolite Tonachino SP 
przeznaczony jest do stosowania na 
systemy ociepleniowe oraz na tradycyjne 
tynki cementowo-wapienne, a także na 
istniejące powłoki dobrze przywierające do 
podłoża. Tynk należy nakładać na podłoże 
zagruntowane masą gruntującą Quarzolite 
Base Coat, dostępną w kolorze tynku. 
Quarzolite Tonachino SP jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki 
systemowi barwienia ColorMap®.

Dostępne uziarnienie
Quarzolite Tonachino SP 1,5 mm,
Quarzolite Tonachino SP 2,0 mm.

Nanoszenie
pacą metalową, zacieranie pacą z PCW.

Zużycie
na równym podłożu:
2,2-2,5 kg/m2 – przy uziarnieniu 1,5 mm,
2,4-3,0 kg/m2 – przy uziarnieniu 2,0 mm.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Quarzolite 
Tonachino SP
1,5 mm; 2,0 mm

 Akrylowa masa tynkarska o fakturze 
„kornika” przeznaczona 
do wykonywania cienkowarstwowych, 
dekoracyjno-ochronnych wypraw 
tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz 
budynków.
Quarzolite Graffi  ato SP jest tynkiem 
na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, 
wyselekcjonowanego piasku kwarcowego 
i pigmentów odpornych na działanie 
promieni UV. Quarzolite Graffi  ato 
SP wykazuje wysoką odporność na: 
oddziaływanie warunków atmosferycznych, 
zanieczyszczenia przemysłowe, 
działanie wody. Quarzolite Graffi  ato 
SP przeznaczony jest do stosowania na 
systemy ociepleniowe oraz na tradycyjne 
tynki cementowo-wapienne, a także na 
istniejące powłoki dobrze przywierające do 
podłoża. Przed nakładaniem tynku należy 
zagruntować podłoże masą gruntującą 
Quarzolite Base Coat, dostępną w kolorze 
tynku. Quarzolite Graffi  ato SP jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki 
systemowi barwienia ColorMap®.

Dostępne uziarnienie
Quarzolite Graffi  ato SP 1,8 mm

Nanoszenie
pacą metalową, zacieranie pacą z PCW.

Zużycie
na równym podłożu: 2,5-3,0 kg/m2.

Opakowania
pojemniki 20 kg.

Quarzolite 
Graffi  ato SP
1,8 mm

 AT-15-7233/2009
(ITB)

 AT-15-7233/2009
(ITB)

Srodek P66.indd   99Srodek P66.indd   99 12-02-16   16:4912-02-16   16:49



100

 

Ochrona Antygraffi  ti
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O C H R O N A  A N T Y G R A F F I T I

 Odnawialna powłoka tworząca barierę 
antygraffi  ti.
WallGard Graffi  ti Barrier jest preparatem 
służącym jako ochrona głównie elewacji 
kamiennej (np. marmur, granit, piaskowiec) 
lub innych podłoży mineralnych. 
Po nałożeniu WallGard Graffi  ti Barrier 
tworzy warstwę ochronną, która wnika 
w pory podłoża, lecz nie powoduje zmiany 
w paroprzepuszczalności oraz ułatwia 
usunięcie graffi  ti. Preparat nanosi się 
pędzlem lub metodą natrysku. Warunki 
aplikacji: temperatura otoczenia i podłoża 
nie mniejsza niż +8°C i nie wyższa niż +35°C, 
preparatu nie należy nakładać 
na wilgotne podłoże, czas schnięcia 
około 20 minut w temperaturze +20°C.

Zużycie
30-150 g/m2 w zależności od chłonności 
podłoża.

Opakowania
pojemniki 5 kg i 20 kg.

 Preparat w postaci żelu do usuwania 
graffi  ti i czyszczenia powierzchni.
WallGard Graffi  ti Remover Gel ma 
konsystencję pasty i zawiera rozpuszczalniki 
nieszkodliwe dla środowiska i ulegające 
biodegradacji. Stosowany jest do usuwania 
graffi  ti z powierzchni, które nie zostały 
wcześniej zabezpieczone preparatami 
ochronnymi.
Preparat nanosi się pędzlem, 
a po 5-10 minutach usuwa się z elewacji 
wodą pod ciśnieniem.

Zużycie
100-200 g/m2.

Opakowania
pojemniki 5 kg.

 WallGard Graffi  ti 
Remover Gel

 WallGard 
Graffi  ti Barrier

 Pomnik Ofi ar Wojny − Mediolan − Włochy
Ochrona Antigraffi  ti: WALLGARD GRAFFITI BARRIER, WALLGARD GRAFFITI REMOVER GEL.
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Posadzki przemysłowe
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P O S A D Z K I  P R Z E M Y S Ł O W E

 Dwukomponentowa, niezawierająca 
rozpuszczalnika żywica epoksydowa 
do gruntowania podłoży 
przeznaczonych pod posadzki 
żywiczne Mapefl oor 
lub do wzmacniania i konsolidacji 
słabych podłoży mineralnych.
Primer MF jest bezrozpuszczalnikową 
żywicą epoksydową o niskiej lepkości, 
dobrze wnikającą w głąb podłoża 
mineralnego. Ze względu na brak 
rozpuszczalnika może być stosowana 
w pomieszczeniach o słabej wentylacji.
Primer MF jest stosowany do gruntowania 
chłonnych podłoży betonowych, 
do wzmacniania cementowych jastrychów 
i pylących podłoży, jako izolacja przeciw 
wodzie podciąganej kapilarnie.
Po wymieszaniu obu komponentów 
Primer MF nakłada się wałkiem 
lub pędzlem w kilku warstwach, 
aż do nasycenia podłoża.
System posadzek żywicznych Mapefl oor 
może być aplikowany na świeży 
Primer MF lub na zagruntowane podłoże 
preparatem Primer MF i przesypane 
piaskiem kwarcowym 1,2.
Podkłady wyrównujące mogą być nakładane 
na podłoże po 12-36 godzinach od 
zagruntowania preparatem Primer MF.

Zużycie
– jako preparat gruntujący: 200-300 g/m2.

Opakowania
1 kg (A + B) i 6 kg (A + B).

 Primer MF

 Dwukomponentowa, niezawierająca 
rozpuszczalnika żywica epoksydowa 
z mikrowypełniaczem do gruntowania 
podłoży przeznaczonych pod posadzki 
żywiczne.
Primer SN charakteryzuje się dobrą 
zdolnością do penetracji i może być 
stosowany, gdy wilgotność podłoża nie 
przekracza 4%.
Primer SN może być stosowany 
do wygładzania drobnych nierówności 
podłoża, w razie potrzeby można 
go wówczas zmieszać z piaskiem 
kwarcowym 0,5 (max. 50%). W przypadku 
występujących rys i spękań a także różnych 
materiałów na podkładzie, np. beton/
ceramika, beton/naturalny kamień, podłoże 
można wzmocnić, stosując 
Primer SN i siatkę z włókna szklanego Rete 
320. Primer SN może być używany zamiast 
materiałów Primer G lub Mapeprim SP do 
gruntowania podłoża pod samopoziomującą 
masę Ultratop dla uzyskania posadzki 
przemysłowej szczególnie odpornej na 
ścieranie.
Po wymieszaniu obu komponentów 
Primer SN należy rozprowadzić na podłożu 
metalową pacą, a następnie przesypać 
piaskiem kwarcowym 0,5 dla zapewnienia 
odpowiedniej przyczepności później 
nakładanych warstw systemu posadzek 
żywicznych Mapefl oor lub piaskiem 
kwarcowym 1,2 przed rozkładaniem 
samopoziomującej posadzki Ultratop.

Zużycie
0,3-0,6 kg/m2 na jedna warstwę, 
w zależności od chłonności i rodzaju 
podłoża.

Opakowania
zestawy 20 kg:
komponent A: 16 kg
komponent B: 4 kg.

 Primer SN

 Siatka z włókien szklanych stosowana 
do wzmacniania podłoża.
Rete 320 jest siatką wykonaną z włókien 
szklanych, posiada oczka o wymiarach 
15,7x10,1 mm i w połączeniu z żywicą 
Primer SN wzmacnia podłoże i powoduje 
lepszą dystrybucję naprężeń.

Opakowania
rolki 50 m x 100 cm.

 Rete 320
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 System barwienia żywic z grupy 
Mapefl oor/Mapecoat.
Mapecolor Paste to zestaw gotowych 
barwników dodawanych do żywic 
Primer SN, Mapecoat I 620 W, 
Mapecoat I 24 oraz innych z grupy 
Mapefl oor.
Mapecolor Paste jest dostępny 
w 19 kolorach, dzięki czemu zapewnia 
możliwość uzyskania różnorodnych efektów 
kolorystycznych na posadzkach.

Dostępne kolory RAL:
1001, 3009, 5012, 6017, 7001, 7034, 7040, 
1013, 5016, 5024, 6019, 7030, 7035, 1015, 
5007, 6001, 6021, 7032, 7037.

Zużycie
0,7 kg na zestaw żywicy Primer SN, 
Mapecoat I 620 W, Mapecoat I 24 czy 
Mapefl oor.

Opakowania
pojemniki 0,7 kg.

 Mapecolor Paste

 Dwuskładnikowa, epoksydowa farba 
do zabezpieczenia powierzchni 
betonu przed działaniem chemicznych 
czynników agresywnych.
Mapecoat I 24 znajduje zastosowanie 
jako ochrona posadzek, zbiorników i rur 
betonowych, będących w kontakcie 
z agresywnymi środkami chemicznymi, 
takimi jak kwasy, roztwór sody kaustycznej, 
węglowodory (np. w oczyszczalniach 
ścieków).
Mapecoat I 24 jest dwuskładnikową żywicą 
epoksydową. Przed użyciem oba składniki 
muszą zostać dokładnie wymieszane, 
aż do uzyskania jednorodnej substancji, 
charakteryzującej się niską lepkością.
Mapecoat I 24 nakłada się pędzlem, 
wałkiem z krótkim włosiem 
lub metodą natrysku na podłoże czyste, 
nośne i suche. Po upływie czasu sieciowania 
żywica Mapecoat I 24 tworzy wodo- i 
paroszczelną powłokę.
Mapecoat I 24 jest dostępny w kolorze 
białym i szarym oraz w wersji neutralnej, 
która może być barwiona na etapie 
mieszania składników dodatkiem 
Mapecolor Paste. Na zestaw 5 kg (A+B) 
Mapecoat I 24 zużywa się do barwienia 0,7 
kg Mapecolor Paste w żądanym kolorze.

Zużycie
400-600 g/m2 na jedną warstwę 
w zależności od chłonności podłoża.

Opakowania
zestawy 5 kg (A+B).

 Mapecoat I 24

ZGODNY Z NORMĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-PR-RC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

EN 1504-2

Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica 
epoksydowa o wszechstronnym 
zastosowaniu w systemach posadzek 
przemysłowych, układana 
w grubościach do 4 mm.
Mapefloor I 300 SL jest dwuskładnikową 
żywicą epoksydową przeznaczoną do tworzenia 
rozlewnych lub wielowarstwowych posadzek 
i/lub powłok posadzkowych o estetycznej, 
gładkiej lub przeciwpoślizgowej powierzchni.
Mapefloor I 300 SL jest szczególnie polecana 
do wytwarzania posadzek w obiektach 
przemysłu spożywczego, chemicznego 
i farmaceutycznego. Mapefloor I 300 SL 
cechuje się wysoką odpornością na ruch 
wózków widłowych oraz pojazdów na kołach 
ogumionych występujących w centrach 
handlowych, laboratoriach i szpitalach.
Mapefloor I 300 SL posiada wysoką 
odporność mechaniczną na ścieranie oraz 
na oddziaływanie środków chemicznych.
Mapefloor I 300 SL jest stosowana 
w poniższych systemach:
–  Mapefloor System 31, przeciwpoślizgowa 

posadzka wielowarstwowa o grubości 
od 0,8 do 1,2 mm, przeznaczona do 
obciążania ruchem lekkim do średniego,

–  Mapefloor System 32, przeciwpoślizgowa 
posadzka wielowarstwowa o grubości 
od 3,0 do 3,5 mm, przeznaczona do 
obciążania ruchem średnim do ciężkiego,

–  Mapefloor System 33, rozlewna posadzka 
o grubości od 2,0 do 4,0 mm, przeznaczona 
do obciążania ruchem średnim,

–  Mapefloor System 34, powłoka malarska 
o grubości od 0,6 do 1,0 mm do obciążania 
ruchem lekkim

Mapefloor I 300 SL może być stosowana 
jako posadzka w wersji przeciwpoślizgowej 
lub rozlewnej. W tych przypadkach produkt 
należy zmieszać z wypełniaczem Quartz 0.25 
lub Quartz 0.5 w zależności od finalnego 
wykończenia i wymaganej grubości.
Mapefloor I 300 SL jest bezbarwną żywicą. 
W celu uzyskania kolorowej posadzki należy 
dodać w trakcie przygotowywania mieszanki  
pigment Mapecolor Paste (0,7 kg pigmentu 
należy dodać do każdego zestawu 8 kg 
Mapefloor I 300 SL.

Zużycie
–  2 kg/m2 – posadzka rozlewna o grubości 

2 mm na podłożu zagruntowanym Primer SN.
–  0,9 kg/m2 – warstwa pośrednia posadzki 

wielowarstwowej o grubości 3 mm na 
podłożu zagruntowanym Primer SN.

–  0,6 kg/m2 – warstwa zamykająca posadzki 
wielowarstwowej o grubości 1 lub 3 mm 
na podłożu zagruntowanym Primer SN.

Opakowanie
zestaw 8 kg (A+B)

Mapefl oor I 300 SL

PN-EN 13813

Srodek P66.indd   104Srodek P66.indd   104 12-02-16   16:5012-02-16   16:50



105

Samorozlewna posadzka epoksydowa 
o wysokiej odporności na ścieranie i 
charakterystycznym wyglądzie (efekt 
kolorowego granulatu).
Posadzka Mapefloor I 320 SL CONCEPT 
jest stosowana w obiektach przemysłowych, 
handlowych, użyteczności publicznej i 
mieszkalnych, przeznaczona do obciążania 
ruchem średnim do ciężkiego, np. w 
laboratoriach i centrach logistycznych. 
Posadzkę cechuje charakterystyczny, 
dekoracyjny wygląd i wysoka odporność na 
ścieranie, przez co znajduje zastosowanie w 
barach, hotelach, restauracjach, szkołach, 
salonach wystawowych oraz w innych 
obiektach, w których występuje intensywny 
ruch pieszy.
Mapefloor I 320 SL CONCEPT jest 
posadzką formułowaną na bazie 
dwuskładnikowej żywicy epoksydowej.
Mapefloor I 320 SL CONCEPT 
charakteryzuje się wysoką odpornością 
mechaniczną oraz posiada wyższą 
wytrzymałość na ścieranie niż standardowe, 
rozlewne posadzki epoksydowe.
Mapefloor I 320 SL CONCEPT należy 
przygotować poprzez zmieszanie dwóch 
składników, a następnie rozłożyć przy 
użyciu rakli w grubości od 2,0 do 4,0 mm na 
wcześniej przygotowanym podłożu.
Po utwardzeniu posadzka Mapefloor I 320 
SL CONCEPT jest bardzo gładka i tworzy 
płaską powierzchnię, łatwą do utrzymania w 
czystości.
Mapefloor I 320 SL CONCEPT jest 
dostępna w specjalnie opracowanej 
kolorystyce, nadającej jej charakterystyczny, 
dekoracyjny wygląd.

Zużycie
3 kg/m2 – warstwa o grubości 2 mm.

Opakowania
zestaw 16,8 kg:
składnik A − 13,8 kg;
składnik B − 3 kg.

Mapefl oor I 320 SL 
CONCEPT

Paroprzepuszczalna, dwuskładnikowa, bezbarwna żywica 
epoksydowa w wodnej dyspersji, o wszechstronnym 
zastosowaniu w systemach posadzek przemysłowych.
Mapefloor I 500 W jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, 
paroprzepuszczalną żywicą epoksydową w wodnej dyspersji, 
o wszechstronnym zastosowaniu w rozlewnych i wielowarstwowych 
posadzkach przemysłowych.
Mapefloor I 500 W, będąc żywicą epoksydową w wodnej dyspersji,  
jest bezpieczna dla środowiska, dlatego w szczególności jest 
odpowiednia do zastosowań w przemyśle spożywczym, 
chemicznym i farmaceutycznym. 
Mapefloor I 500 W cechuje się wysoką odpornością na ruch 
wózków widłowych oraz pojazdów na kołach ogumionych 
występujących np. w centrach handlowych.
Mapefloor I 500 W jest żywicą o wszechstronnym zastosowaniu, 
przepuszczalną dla pary wodnej oraz nie wykazuje skurczu.
Mapefloor I 500 W posiada wysoką odporność mechaniczną, 
na ścieranie oraz na oddziaływanie środków chemicznych.
Mapefloor I 500 W jest stosowana w poniższych systemach:
–  Mapefloor System 51, przeciwpoślizgowa posadzka 

wielowarstwowa o grubości  do 3,0 mm, przeznaczona 
do obciążania ruchem lekkim do średniego,

–  Mapefloor System 52, przeciwpoślizgowa posadzka 
wielowarstwowa o grubości około 5,0 mm, przeznaczona 
do obciążania ruchem ciężkim,

–  Mapefloor System 53, rozlewna posadzka o grubości około 
4,0 mm, przeznaczona do obciążania ruchem średnim 
do ciężkiego,

Mapefloor I 500 W jest bezbarwną żywicą. W celu uzyskania 
kolorowej posadzki należy dodać w trakcie przygotowywania 
mieszanki  pigment Mapecolor Paste (0,7 kg pigmentu należy 
dodać do każdego zestawu 26,0 kg Mapefloor I 500 W.

Zużycie
–  Posadzka rozlewna, gładka o grubości 2 mm 

(Mapefloor System 53):
Gruntowanie: Mapecoat I 600 W - 0,3-0,5 kg/m2

Warstwa zasadnicza: Mapefloor I 500 W - 4 kg/m2

–  Posadzka wielowarstwowa, przeciwpoślizgowa o grubości 5 mm 
(Mapefloor System 52):
Pierwsza warstwa:  Mapefloor I 500 W - 2,5 kg/m²

Quartz 0.5 - 5 kg/m2

Druga warstwa:  Mapefloor I 500 W - 2,5 kg/m²
Quartz 0.5 - 5 kg/m2

Warstwa zamykająca: Mapefloor I 500 W - 0,7 kg/m²

Opakowania
zestaw 26 kg (A+B):
składnik A − 2 kg;
składnik B − 24 kg.

Mapefl oor I 500 W

PN-EN 13813 PN_EN 13813
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 Szybkotwardniejąca, samopoziomująca zaprawa na bazie specjalnych 
spoiw hydraulicznych, do wykonywania odpornych na ścieranie 
posadzek o grubości od 5 do 40 mm.
Ultratop jest przeznaczony do stosowania wewnątrz w budynkach przemysłowych 
i obiektach użyteczności publicznej, do wykonywania nowych, a także 
wyrównywania i wygładzania istniejących podłoży cementowych oraz ceramicznych 
warstwą o grubości od 5 do 40 mm − wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka 
odporność na duże obciążenia ruchem pieszym: w centrach handlowych, biurach, 
sklepach, salach wystawowych, a także innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu pojazdów na kołach ogumionych. Dzięki wysokim parametrom technicznym 
– wytrzymałości na ściskanie i odporności na ścieranie − Ultratop może być 
stosowany jako warstwa właściwa (wykończeniowa) posadzek.
Ultratop jest gotową samopoziomującą się zaprawą, dostępna w kolorach: 
jasnoszarym, białym, beżowym, rdzawoczerwonym, antracytowym i szarym, 
składającą się ze specjalnych, szybkoschnących i szybkowiążących cementów, 
wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, syntetycznych żywic i specjalnych 
dodatków.
Ultratop po zmieszaniu z wodą, w zalecanych proporcjach, daje łatwo urabialną, 
samopoziomującą się masę. Nakłada się ją zarówno ręcznie lub mechanicznie 
(pompą) w warstwach o grubości od 5 do 40 mm, na podłoże czyste, zagruntowane 
wcześniej preparatem Primer G lub w przypadku podłoża niezwilżanego (kamień 
naturalny, ceramika) – Mapeprim SP. Zróżnicowane podłoża, takie jak beton/
ceramika lub beton/kamień naturalny, zaleca się gruntować preparatem Primer 
SN zbrojonym siatką z włókna szklanego Rete 320 i przesypanego piaskiem 
kwarcowym 1,2. Pozwoli to na wyrównanie rozkładu naprężeń i wzmocnienie 
podłoża wykonanego z różnych materiałów. Po związaniu, czyli po kilku godzinach 
od ułożenia, Ultratop osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, 
charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża, a dzięki swojej specjalnej 
kompozycji wysycha szybko, co pozwala na nakładanie w krótkim czasie powłok 
dekoracyjnych i ochronnych.
Po około 3 dniach od ułożenia powierzchnia Ultratop może być szlifowana tarczą 
diamentową dla uzyskania całkowicie gładkiego wykończenia.
Dodatkowo, dzięki swojemu powinowactwu chemicznemu ze sztucznym 
kruszywem Dynastone Color, można szybko i łatwo wykonywać posadzki 
dekoracyjne typu „terazzo veneziana”, gdzie szlifowanie odsłania ziarno 
wypełniacza i nadaje oryginalny i wyjątkowy wygląd. W celu poprawy odporności 
posadzki Ultratop można nałożyć powłoki Mapecoat I 620 W lub Mapefl oor Finish 
50 czy Mapefl oor Finish 52 W.
Przy wymaganiu wysokiej odporności chemicznej po 24-36 godzinach od ułożenia 
Ultratop posadzkę pokrywa się specjalnymi powłokami ochronnymi grupy 
Mapefl oor lub maluje się np. żywicami Mapecoat I 24.

Zużycie
–  16,5-17,5 kg/m2 na warstwę 

o grubości 10 mm 
–  mieszany z kruszywem

Dynastone Color – 10 kg/m2.

Opakowania
worki 25 kg.

 Ultratop

EN 13813

Szybkotwardniejąca, samopoziomująca zaprawa 
na bazie specjalnych spoiw hydraulicznych, do 
wykonywania odpornych na ścieranie posadzek 
o grubości od 5 do 15 mm.
Ultratop Living jest przeznaczona do stosowania 
wewnątrz obiektów handlowych, użyteczności publicznej 
oraz mieszkalnych do wykonywania nowych, a także 
wyrównywania i wygładzania istniejących podłoży 
cementowych i ceramicznych warstwą o grubości od 5 do
 15 mm − wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka 
odporność na duże obciążenia ruchem pieszym: 
w centrach handlowych, biurach, sklepach, salach 
wystawowych. Dzięki wysokim parametrom technicznym 
– wytrzymałości na ściskanie i odporności na ścieranie, 
Ultratop Living może być stosowana jako warstwa 
właściwa (wykończeniowa) posadzek.
Zgodnie z normą EN 13813:2002 Ultratop Living jest 
klasyfikowany jako CT-C30-F7-A12-A2fl-s1. Ultratop 
Living jest gotową 
samopoziomującą zaprawą, dostępną 
w kolorach: jasnoszarym, białym, beżowym, 
rdzawoczerwonym, antracytowym 
i standardowym (beżowy przechodzący 
w jasnobrązowy), składającą się ze specjalnych, 
szybkoschnących i szybkowiążących cementów, 
wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, 
syntetycznych żywic i specjalnych dodatków.
Ultratop Living po zmieszaniu z wodą 
w zalecanych proporcjach, daje łatwo urabialną, 
samopoziomującą masę, dającą się łatwo 
nakładać zarówno ręcznie, jak i mechanicznie (pompą) 
w warstwach o grubości od 5 do 15 mm, na podłoże 
czyste, zagruntowane wcześniej preparatem Primer 
SN ewentualnie dodatkowo zbrojonym siatką z włókna 
szklanego Rete 320. W celu poprawy odporności na 
ścieranie posadzki Ultratop Living można nałożyć 
powłokę Mapefloor Finish 50 lub Mapefloor Finish 52 
W.
Dla ułatwienia konserwacji i czyszczenia tak wykonanej 
posadzki, można dodatkowo zastosować warstwę 
metalicznego wosku podwójnie siatkowanego Mapelux 
Lucida lub Mapelux Opaca.

Zużycie
16,5-17,5 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.

Opakowanie
worek 25 kg.

Ultratop Living

PN-EN 13813

ZGODNY Z NORMĄ EUROPEJSKĄ

C30-F7
A12-A2  -s1fl

P O S A D Z K I  P R Z E M Y S Ł O W E
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Ultratop System

Gotowe (premix) samopoziomujące zaprawy:
•
•

•
•

•

szybkie i uniwersalne
o wysokiej odporności mechanicznej 
oraz wysokiej odporności na ścieranie
dostępne w wielu kolorach
do wykonywania posadzek dekoracyjnych 
w technologii szlifowania i polerowania
stosowane w systemach posadzek 
„terazzo alla veneziana”, jako spoiwo 
dla kruszyw naturalnych lub sztucznych 
Dynastone Color

Sposób aplikacji

System samopoziomujących, 
szybkotwardniejących 
zapraw na bazie cementu 
do wykonywania posadzek 
w obiektach przemysłowych, 
handlowych oraz 
użyteczności publicznej

  

PN-EN 13813

Symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska.
Ponad 150 produktów Mapei pomaga projektantom i wykonawcom innowacyjnych projektów 
zdobyć punkty niezbędne do uzyskania certyfikatu LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
wydawanego przez U.S. Green Building Council.

ZGODNY Z NORMĄ EUROPEJSKĄ

C40-F10
A9-A2  -s1fl
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uniwersalna, elastyczna masa 
silikonowa do uszczelnień.
Mapesil Z jest stosowany do wykonywania 
elastycznych połączeń i dylatacji pomiędzy 
elementami z materiałów używanych 
w budownictwie, przemyśle maszynowym, 
samochodowym, okrętowym.
Mapesil Z jest jednoskładnikową masą 
silikonową na bazie kwasu octowego, 
w formie łatwo przerabialnej i tiksotropowej 
pasty stosowanej na powierzchnie 
poziome i pionowe. Przed aplikacją na 
podłoże betonowe lub drewniane zaleca 
się wcześniejsze zagruntowanie środkiem 
Primer FD.

dostępne kolory:
biały, transparentny.

zużycie
2,8 mb z kartusza 280 ml  
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

opakowania
25 kartuszy po 280 ml każdy.

jednoskładnikowa masa silikonowa 
na bazie kwasu octowego, 
niezawierająca rozpuszczalników, 
do wykonywania wodoszczelnych 
wypełnień szczelin dylatacyjnych 
i połączeń sanitarnych, odporna 
na działanie pleśni i grzybów, 
dostępna w 30 kolorach. 
odkształcalność do 25%.
Mapesil AC stosowany jest do wypełniania 
spoin na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
w posadzkach i na ścianach, 
przy okładzinie ceramicznej, w łazienkach, 
sanitariatach i basenach. Nadaje się również 
do uszczelniania szkła, aluminium i ceramiki 
łazienkowej (umywalki, wanny, kabiny 
natryskowe).
Mapesil AC wykorzystywany jest także 
do wykonywania uszczelnień miedzy 
konstrukcyjnymi elementami budynków.
Przy stosowaniu na powierzchniach 
chłonnych zaleca się gruntowanie 
preparatem Primer FD.
Mapesil AC jest klasyfikowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

zużycie
3,1 mb z kartusza 310 ml  
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

opakowania
25 kartuszy po 310 ml każdy.

Mapesil ACMapesil Z

Wysokotemperaturowy uszczelniacz 
silikonowy.
Mapesil 300°C jest jednoskładnikowym 
silikonem octowym odpornym na 
temperaturę do +300°C, przeznaczonym 
do elastycznego uszczelniania elementów 
poddanych stałemu działaniu wysokich 
temperatur takich jak przewody spalinowe, 
kotły, bojlery czy wymienniki ciepła.

dostępne kolory:
czarny.

opakowania
12 kartuszy po 300 ml w pudełku.

Mapesil 300°C
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
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 Jednoskładnikowa masa silikonowa 
do uszczelnień dylatacji. 
Odkształcalność do 25%.
Mapesil LM stosowany jest do wypełniania 
elastycznych spoin dylatacyjnych 
na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
na okładzinach ceramicznych, szkle, metalu, 
PCW, gumie, poliwęglanach oraz drewnie 
i betonie.
Mapesil LM nie powoduje przebarwień, 
dlatego też polecany jest do wypełniania 
szczelin na elewacjach poddanych 
oddziaływaniu czynników atmosferycznych.
Mapesil LM nie nadaje się do stałego 
kontaktu z wodą.
Mapesil LM jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Zużycie
3,1 mb z kartusza 310 ml 
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
25 kartuszy po 310 ml każdy.

 Jednoskładnikowa, neutralnie 
sieciująca silikonowa masa do 
uszczelnień dylatacji, o uniwersalnym 
przeznaczeniu, szczególnie przydatna 
do systemów odwadniających. 
Odkształcalność do 25%.
Mapesil BM jest elastycznym materiałem 
do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń, wykorzystywanym 
do uszczelnień połączeń prefabrykowanych 
elementów betonowych lub innych 
materiałów, np. PCW i stal, do uszczelniania 
przejść rurowych i kabli przez ściany.
Mapesil BM jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Zużycie
3,1 mb z kartusza 310 ml 
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
25 kartuszy po 310 ml każdy.

Mapesil BM Mapesil LM
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Mapeflex AC4

jednoskładnikowa, akrylowa masa 
uszczelniająca.
Mapeflex AC4 stosowany jest 
do uszczelniania szczelin w płytkach 
ceramicznych, kamieniu naturalnym, 
marmurze oraz do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych o zdolności odkształcania na 
poziomie 10%. 
Mapeflex AC4 nadaje się do elastycznego 
łączenia elementów wykonanych z różnych 
materiałów budowlanych.
Mapeflex AC4 można nakładać na chłonne 
podłoża, w tym beton, drewno, gips, 
zaprawa tynkarska, cegła, beton komórkowy, 
kamień naturalny.
Mapeflex AC4 jest odporny na 
oddziaływanie czynników atmosferycznych, 
zmienną temperaturę w zakresie  
od -30°C do +80°C. 
Dostępne kolory: biały i szary.

zużycie
3,1 mb z kartusza 310 ml  
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

opakowania
25 kartuszy po 310 ml każdy.

Mapeflex AC-FR

jednoskładnikowy uszczelniacz 
akrylowy do ścian ogniowych.
Mapeflex AC-FR jest plastyczno-elastyczną 
masą przeznaczoną do uszczelniania ścian, 
sufitów i drzwi ogniowych oraz przejść 
rurowych. 
Mapeflex AC-FR w normalnych warunkach 
działa jak tradycyjna masa uszczelniająca, 
zapewniając szczelność przeciwko wodzie, 
kompensując ruchy do 12,5% szerokości 
wypełnienia. W przypadku pojawienia 
się ognia Mapeflex AC-FR utrudnia 
przedostanie się płomieni oraz dymu przez 
uszczelnioną dylatację, minimalizując 
ryzyko wystąpienia ognia w chronionych 
pomieszczeniach. Odporność ogniowa 
Mapeflex AC-FR jest certyfikowana zgodnie 
z normą EN 1366-4.

dostępne kolory
szary.

opakowania
kiełbaski 550 ml.

Mapeflex Firestop 
1200°C

jednoskładnikowy, szybkosprawny 
uszczelniacz ognioodporny.
Mapeflex Firestop 1200°C jest 
szybkosprawną, sztywną masą 
uszczelniająca na bazie krzemianów odporną 
na ogień, wysoką temperaturę i spaliny. 
Nadaje się doskonale do uszczelniania 
kominów, pieców, kominków i ścian 
ogniowych, a także do spoinowania  
w cegłach ognioodpornych poddanych 
ciągłemu działaniu temperatury do +1200°C.

dostępne kolory
szary.

opakowania
12 kartuszy po 300 ml w pudełku.
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Uszczelniacze poliuretanowe jednoskładnikowe
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
O R A Z  M A T E R I A Ł Y  D O  Ł Ą C Z E N I A

 Jednoskładnikowa, poliuretanowa 
masa o właściwościach 
tiksotropowych, o niskim module 
sprężystości, do wykonywania 
uszczelnień.
Mapefl ex PU40 jest jednoskładnikową, 
elastyczną masą uszczelniającą na 
bazie poliuretanu, o właściwościach 
tiksotropowych. Jest stosowany 
do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, 
na zewnątrz i wewnątrz oraz zarówno na 
powierzchniach poziomych, jak i pionowych 
narażonych na odkształcenia do 25%, 
między elementami prefabrykowanymi, 
na elewacjach, w posadzkach garaży, 
parkingów, magazynów i centrów 
handlowych.
Mapefl ex PU40 przywiera dobrze do betonu 
i naturalnego kamienia, nawet bez preparatu 
gruntującego. Przy czym na podłożach 
słabych lub w miejscach narażonych na 
obciążenia i kontakt z cieczami zaleca się 
stosowanie preparatu gruntującego Primer 
AS. W przypadku podłoży niechłonnych, 
takich jak stal, aluminium, miedź, ceramika, 
szkło, blacha cynkowana zaleca się 
gruntowanie preparatem Primer M.
Mapefl ex PU40 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-25LM.

Zużycie
3 mb z kartusza 300 ml,
6 mb z kiełbaski 600 ml,
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
600 ml kiełbaski po 20 sztuk w kartonie
albo 12 kartuszy po 300 ml każdy.

Mapefl ex PU40

 Jednoskładnikowa, rozlewna masa 
poliuretanowa do uszczelnień 
poziomych lub o nachyleniu do 2% 
szczelin dylatacyjnych.
Odkształcalność do 25%.
Mapefl ex PU50 SL jest stosowany 
do uszczelnień szczelin dylatacyjnych 
poziomych na zewnątrz i wewnątrz.
Mapefl ex PU50 SL dobrze przywiera do 
powierzchni betonu i naturalnego kamienia, 
przy czym w przypadku podłoży słabych, 
i gdy dylatacja narażona jest na kontakt z 
cieczami lub poddana naprężeniom podczas 
eksploatacji, zaleca się stosowanie preparatu 
gruntującego Primer AS. 
W przypadku podłoży niechłonnych, takich 
jak stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, 
blacha cynkowana zaleca się gruntowanie 
preparatem Primer M.
Mapefl ex PU50 SL jest klasyfi kowany 
zgodnie z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Zużycie
6 mb z kiełbaski 600 ml,
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
600 ml kiełbaski po 20 sztuk w kartonie.

Mapefl ex PU50 SLMapefl ex PU45

 Jednoskładnikowa, poliuretanowa 
masa o właściwościach 
tiksotropowych, o wysokim module 
sprężystości, do wykonywania 
uszczelnień i połączeń.
Mapefl ex PU45 służy do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych w ścianach 
i posadzkach garaży wewnętrznych 
i zewnętrznych, magazynów, supermarketów 
i centrów handlowych. Może być 
również używany do łączenia i klejenia 
różnych materiałów, wykazuje doskonałą 
przyczepność do kamienia, cegły, gipsu, 
metalu.
Mapefl ex PU45 jest jednoskładnikową, 
elastyczną, szybkotwardniejącą masą 
tiksotropową na bazie poliuretanu, łatwą 
do nakładania na powierzchniach 
pionowych i poziomych przy użyciu 
pistoletu lub szpachli. Ze względu na 
swoją dobrą przyczepność do podłoża nie 
ma konieczności stosowania preparatu 
gruntującego. Przy czym w przypadku 
podłoży chłonnych oraz gdy dylatacja 
narażona jest na kontakt z cieczami lub 
poddana naprężeniom podczas eksploatacji, 
zaleca się użycie środka Primer AS.
W przypadku podłoży niechłonnych, takich 
jak stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, 
blacha cynkowana zaleca się gruntowanie 
preparatem Primer M.
Mapefl ex PU45 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-20HM.

Zużycie
3 mb z kartusza 300 ml,
6 mb z kiełbaski 600 ml,
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
600 ml kiełbaski po 20 sztuk w kartonie
albo 12 kartuszy po 300 ml każdy.
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Uszczelniacze na bazie modyfi kowanego 
poliuretanu dwuskładnikowe
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
O R A Z  M A T E R I A Ł Y  D O  Ł Ą C Z E N I A

 Dwuskładnikowa, elastyczna masa 
na bazie modyfi kowanego poliuretanu, 
o właściwościach tiksotropowych, 
odporna na działanie węglowodorów, 
do uszczelnień szczelin dylatacyjnych.
Mapefl ex PB25 stosuje się 
do elastycznego uszczelniania szczelin 
dylatacyjnych ścian betonowych, generalnie 
na pionowych powierzchniach, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
tam gdzie jest wymagany produkt 
tiksotropowy i odporny na czynniki 
chemiczne – konstrukcyjne dylatacje 
parkingów i garaży, stacji obsługi pojazdów, 
budynków, w których odbywa się ruch 
samochodów a także uszczelnienia 
posadowień maszyn i urządzeń 
na cokołach i fundamentach. Po zmieszaniu 
obu składników otrzymuje się czarną, łatwo 
urabialną masę. Nakłada się ją ręcznie 
szpachlą.
Mapefl ex PB25 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Zużycie
0,14 kg/mb 
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
pojemniki 10 kg (A + B).

 Dwuskładnikowa, samorozlewna, 
elastyczna, masa na bazie 
modyfi kowanego poliuretanu, odporna 
na działanie węglowodorów, do 
uszczelnień szczelin dylatacyjnych.
Mapefl ex PB27 stosuje się do uszczelnień 
szczelin dylatacyjnych, gdzie wymagana jest 
odporność na węglowodory 
(podłoże należy uprzednio zagruntować 
preparatem Primer PU60).
Mapefl ex PB27 przeznaczony jest 
do uszczelnień dylatacji dróg, autostrad, 
pasów startowych lotnisk, nawierzchni stacji 
obsługi pojazdów, parkingów 
i garaży. Po zmieszaniu obu składników 
otrzymuje się czarną masę o właściwościach 
samorozlewnych.
Mapefl ex PB27 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Zużycie
0,14 kg/mb 
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
pojemniki 5 kg (A + B) i 10 kg (A + B).

Mapefl ex PB27Mapefl ex PB25

 Masa zalewowa do uszczelnień 
połączeń i dylatacji drogowych.
Mapefl ex PU65 jest dwuskładnikowym 
elastomerowym uszczelniaczem, specjalnie 
przygotowanym do wykonywania 
uszczelnień dylatacji i bruzd w nawierzchni 
jezdni, wypełniania otworów po osadzeniu 
kotew w urządzeniach dylatacyjnych, 
uszczelniania połączeń między gumowym 
lub stalowym urządzeniem dylatacyjnym, 
a nawierzchnią jezdni lub oparciem 
na płycie pomostowej.
Mapefl ex PU65 stosuje się do uszczelniania 
poziomych szczelin dylatacyjnych 
w przejściach podziemnych i tunelach oraz 
na placach manewrowych, parkingach, 
posadzkach przemysłowych.
Dzięki swoim właściwościom fi zycznym 
i mechanicznym Mapefl ex PU65 jest 
odpowiednim materiałem do wykonywania 
uszczelnienia przestrzeni między 
urządzeniem dylatacyjnym a przylegającą 
warstwą nawierzchni bitumicznej, tworząc 
w ten sposób ciągłe połączenie dwóch 
elementów, tym samym gwarantując 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
i zginanie, odkształcalność, odporność 
na ścieranie, walcowanie, poślizg oraz 
czynniki atmosferyczne.
Mapefl ex PU65 jest także stosowany jako 
powierzchniowe uszczelnienie i wypełnienie 
w urządzeniach dylatacyjnych otworów 
do osadzania kotew.

Zużycie
1,2 kg/dm3 (A+B).

Opakowania
składnik A: pojemnik 8,55 kg,
składnik B: pojemnik 1,45 kg.

Mapefl ex PU65
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Uszczelniacze epoksydowo-poliuretanowe 
jednoskładnikowe
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
O R A Z  M A T E R I A Ł Y  D O  Ł Ą C Z E N I A

 Dwuskładnikowa, samorozlewna masa 
epoksydowo-poliuretanowa 
o rozszerzalności do 10%, 
do uszczelniania poziomych szczelin 
dylatacyjnych narażonych na 
oddziaływania chemiczne i silne 
obciążenia mechaniczne.
Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się 
jednorodną masę o wysokiej płynności, którą 
łatwo wlewa się w szczelinę dylatacyjną. Ze 
względu na swoją ciekłość Mapefl ex PU20 
stosuje się jedynie w poziomych dylatacjach 
posadzek przemysłowych poddanych 
obciążeniom ruchem z nawierzchnią 
betonową, ceramiczną, drewnianą 
(magazyny, garaże, supermarkety).
Mapefl ex PU20 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-7,5.

Zużycie
0,133 kg/mb 
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
pojemniki 10 kg (A + B) i 5 kg (A + B).

Mapefl ex PU20

 Dwuskładnikowa, tiksotropowa masa 
epoksydowo-poliuretanowa 
do uszczelnień szczelin dylatacyjnych 
pionowych narażonych na 
oddziaływania chemiczne i silne 
obciążenia mechaniczne.
Po wymieszaniu obu składników uzyskuje 
się jednorodną masę o właściwościach 
tiksotropowych, do nakładania szpachlą 
zarówno w pionowych, jak i poziomych 
szczelinach dylatacyjnych i złączach, 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, 
w tym narażonych na oddziaływanie 
czynników chemicznych.
Mapefl ex PU30 stosuje się również 
do wypełnień szczelin dylatacyjnych 
w posadzkach przemysłowych narażonych 
na obciążenie ruchem wózków widłowych, 
a także posadzek w garażach i przejściach 
komunikacyjnych oraz dylatacji 
fundamentów maszyn i przejść rurowych 
przez ściany.
Mapefl ex PU30 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-7,5.

Zużycie
0,148 kg/mb 
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
pojemniki 10 kg (A + B) i 5 kg (A + B).

Mapefl ex PU30
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Grunty i akcesoria
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
O R A Z  M A T E R I A Ł Y  D O  Ł Ą C Z E N I A

 Sznur dylatacyjny 
z pianki polietylenowej.
Mapefoam jest dostępny w zwojach 
o długości proporcjonalnej do średnicy. 
Jest stosowany do kształtowania szczeliny 
dylatacyjnej przed wypełnieniem jej 
materiałem elastycznym. Umieszczenie 
sznura na odpowiedniej głębokości 
w szczelinie pozwala na właściwą 
pracę dylatacji i przywieranie materiału 
wypełniającego tylko do ścianek szczeliny.

Opakowania
Ø   6 mm: 2500 mb
Ø 10 mm:   550 mb
Ø 15 mm:   550 mb
Ø 20 mm:   350 mb
Ø 25 mm:   200 mb
Ø 30 mm:   160 mb

Mapefoam

 Jednoskładnikowy preparat na bazie 
epoksydu, zawierający rozpuszczalnik, 
do gruntowania podłoży chłonnych.
Primer AS służy do gruntowania podłoży 
chłonnych i wspomaga przyczepność 
poliuretanowych mas uszczelniających 
szczeliny dylatacyjne Mapefl ex PU45, 
Mapefl ex PU50 SL.
Primer AS zalecany jest także przy 
dylatacjach narażonych na kontakt 
z cieczami i poddanych naprężeniom 
podczas eksploatacji.
Primer AS nakłada się pędzlem w kilku 
warstwach, w zależności od chłonności 
podłoża. Masa uszczelniająca może być 
nakładana, gdy preparat gruntujący przestaje 
być lepki, czyli po ok. 60 minutach przy 
temperaturze +23°C i wilgotności względnej 
na poziomie 50%.

Zużycie
100-150 g/m2 (10-15 g/mb szczeliny 
o głębokości 10 mm).

Opakowania
pojemniki 250 g.

 Jednoskładnikowy preparat 
poliuretanowy, niezawierający 
rozpuszczalnika, do gruntowania 
podłoży niechłonnych.
Primer M poprawia przyczepność 
do podłoży niechłonnych poliuretanowych 
mas uszczelniających szczeliny dylatacyjne 
Mapefl ex PU45 czy Mapefl ex PU50SL, 
a także klejów Ultrabond P990 1K 
i Mapegum PU 1K. Dodatkowo może 
być stosowany do gruntowania podłoży 
niechłonnych, takich jak stal, aluminium, 
miedź, cynk oraz ceramika i klinkier.
Primer M jest preparatem gotowym do 
użycia, nakłada się go w cienkiej warstwie, 
pędzlem lub wałkiem. Masa uszczelniająca 
może być nakładana, gdy preparat 
gruntujący przestaje być lepki, czyli po 
ok. 40 minutach przy temperaturze +23°C 
i wilgotności względnej na poziomie 50%.

Zużycie
50-60 g/m2 (5-10 g/mb szczeliny 
o głębokości 10 mm).

Opakowania
pojemniki 250 g.

Primer AS Primer M
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 Dwuskładnikowy preparat 
epoksydowy, zawierający 
rozpuszczalniki, do wzmacniania 
i uszczelniania podkładów i posadzek 
przemysłowych.
Wzmacnia pylące i kruche podkłady 
cementowe, masy cementowe, podkłady 
anhydrytowe, podłogi ogrzewane i 
podłoża gipsowe. Służy do izolacji 
przeciwwilgociowej podkładów narażonych 
na wilgoć. Jest środkiem impregnującym i 
zapobiegającym pyleniu się podkładów 
w obiektach przemysłowych, garażach, 
na rampach itp.
W przypadku, gdy po zastosowaniu środka 
Primer EP przewidziane jest wyrównanie 
(szpachlowanie) podkładu, warstwę 
naniesionego Primer EP należy posypać 
piaskiem kwarcowym w celu poprawienia 
przyczepności. Podkłady powinny być 
suche, czyste, pozbawione tłustych plam 
i pozbawione części luźno związanych.
Przed zastosowaniem należy przeprowadzić 
odpowiednią kontrolę.

Zużycie
0,6 kg/m2

(15-20 g/mb − szczeliny o głębokości 10 mm).
.

Opakowania
pojemniki 5+5 kg.

 Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy, 
poliuretanowy preparat gruntujący, 
odcinający wilgoć zawartą w podłożu 
oraz wzmacniający słabe podkłady 
cementowe.
Primer PU60 stosuje się do  wykonywania 
bariery przeciwwilgociowej na podkładach 
o wilgotności resztkowej zbyt wysokiej, 
aby móc na nich zamontować drewnianą 
wykładzinę. Służy również do wzmacniania 
słabych podłoży oraz ochrony wylewek 
cementowych i anhydrytowych przed 
ścieraniem. Przy stosowaniu należy 
zapewnić dostateczną wentylację. Jeśli 
następnie mają być użyte masy szpachlowe 
lub kleje, po pokryciu preparatem Primer 
PU60 należy powierzchnię natychmiast 
posypać piaskiem kwarcowym 1,2 lub 
czystym suchym piaskiem, żeby zwiększyć 
przyczepność do podłoża produktów 
nakładanych w następnej kolejności.

Zużycie
0,8 kg/m2

(20-25 g/mb − szczeliny o głębokości 10 mm).

Opakowania
pojemniki 10 kg.

 Preparat poprawiający przyczepność 
silikonowych mas uszczelniających.
Primer FD jest jednoskładnikowym, 
neutralnym preparatem gruntującym 
na bazie żywicy silikonowej, zwiększającym 
przyczepność  uszczelniaczy silikonowych, 
tj.: Mapesil AC, Mapesil LM, Mapesil Z, 
Mapesil BM na powierzchniach betonowych, 
drewnianych, ceramicznych, metalowych, 
gumowych, z tworzyw sztucznych itp. oraz 
na powierzchniach posiadających stały 
kontakt z wodą (baseny, zbiorniki wody itp.).

Zużycie
0,3 kg/m2

(20-30 g/mb − szczeliny o głębokości 10 mm).

Opakowania
butelki 0,2 i 0,9 kg.

Primer FDPrimer EP Primer PU60

 AT-15-8025/2009
(ITB)

 AT-15-8025/2009
(ITB)
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
O R A Z  M A T E R I A Ł Y  D O  Ł Ą C Z E N I A
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Elastyczne kleje oraz materiały do łączenia
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E L A S T Y C Z N E  K L E J E ,  U S Z C Z E L N I A C Z E 
O R A Z  M A T E R I A Ł Y  D O  Ł Ą C Z E N I A

 Biały klej akrylowy w wodnej dyspersji 
do ogólnego stosowania, o wysokiej 
początkowej sile klejenia.
Do przyklejania:
•  profi li i listew przypodłogowych na drewnie, 

metalu, gumie i PCW,
•  profi li i paneli dekoracyjnych na 

polistyrenie, gipsie, drewnie i piance 
poliuretanowej,

•  drewna, płyt paździerzowych, okładzin 
tynkowych, PCW oraz materiałów 
wykładzinowych z korka.

Zużycie
około 3,9 mb ścieżki klejowej 
o średnicy 10 mm.

Opakowania
kartusze (tuby) 310 ml.

Ultrabond 
Super Grip Mapefl ex PU45

 Jednoskładnikowa, poliuretanowa 
masa o właściwościach 
tiksotropowych, o wysokim module 
sprężystości, do wykonywania 
uszczelnień i połączeń.
Mapefl ex PU45 służy do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych w ścianach 
i posadzkach garaży wewnętrznych 
i zewnętrznych, magazynów, supermarketów 
i centrów handlowych. Może być również 
używany do łączenia i klejenia różnych 
materiałów − wykazuje doskonałą 
przyczepność do kamienia, cegły, gipsu, 
metalu.
Mapefl ex PU45 jest jednoskładnikową, 
elastyczną, szybkotwardniejącą masą 
tiksotropową na bazie poliuretan. Masę 
nakłada się na powierzchniach pionowych 
i poziomych przy użyciu pistoletu lub 
szpachli. Ze względu na swoją dobrą 
przyczepność do podłoża nie ma 
konieczności stosowania preparatu 
gruntującego. Przy czym w przypadku 
podłoży chłonnych oraz gdy dylatacja 
narażona jest na kontakt z cieczami lub 
poddana naprężeniom podczas eksploatacji, 
zaleca się użycie środka Primer AS.
W przypadku podłoży niechłonnych, takich 
jak stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, 
blacha cynkowana zaleca się gruntowanie 
preparatem Primer M.
Mapefl ex PU45 jest klasyfi kowany zgodnie 
z normą ISO 11600 jako F-20HM.

Zużycie
3 mb z kartusza 300 ml,
6 mb z kiełbaski 600 ml,
(przekrój wypełnienia 10x10 mm).

Opakowania
600 ml kiełbaski po 20 sztuk w kartonie
albo 12 kartuszy po 300 ml każdy.
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Grupa Mapei

Europa
AUSTRIA - Mapei GmbH
Fräuleinmühle 2 
A - 3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891 - Fax +43-2783-8893
Internet: http://www.mapei.at
E-mail: office@mapei.at
Fabryka w Nußdorf ob der Traisen
 Centrum logistyczne w Wiedniu, 
Hall w Tyrolu i w Graz

BELGIA - LUXEMBOURG
Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070 - Fax +32-4-2397071
Internet: http://www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be

BUŁGARIA
Mapei Bulgaria LTD
Business Park Mladost 4
Building 8A, floor 6 - 1766 Sofia, Bułgaria
Tel. +359 (2) 4899775 - Fax +359 (2) 4898723
Internet: http://www.mapei.bg
Fabryka w Ruse

CHORWACJA - Mapei Croatia d.o.o.
Purgarija 14 - Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647789 - Fax +385-1-3647787
Internet: http://www.mapei.hr
E-mail: mapei@mapei.hr

CZECHY 
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192 - 77211 Olomouc
Tel. +420-585224580 
Fax +420-585227209
Internet: http://www.mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz
 Centrum logistyczne w Pradze

DANIA - Mapei Denmark A/S
Falkoner Allé 7,4 
2000 Fredriksberg
Tel. +45-69 60 74 80
Fax +45-69 60 74 89
Internet: http://www.mapei.dk
E-mail: post@mapei.dk

FRANCJA - Mapei France SA
Zone Industrielle du Terroir
Avenue Léon Jouhaux, 29 
31140 Saint Alban
Tel. +33-5-61357305
Fax +33-5-61357314
Internet: http://www.mapei.fr
E-mail: mapei@mapei.fr
Fabryki w Saint Alban i Montgru 
Saint Hilaire

GRECJA - Mapei Hellas SA
P.O. Box 19243 - 34100 Chalkida
Tel. +30-22620-71906 
Fax +30-22620-71907
Internet: http://www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr
Fabryka w Ritsona

HISZPANIA - Ibermapei SA
Plaza Cataluña, 20 - 5a Planta
08002 Barcelona
Tel. +34-93-3435050 
Fax +34-93-3024229
Internet: http://www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
Fabryki w Amposta (Tarragona) i 
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
 Centrum logistyczne w Badalona 
(Barcelona), Onda (Castellón) i 
Marratxi (Mallorca)

HOLANDIA 
Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27 
7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040 
Fax +31-546-836044
Internet: http://www.mapei.nl
E-mail: verkoop@mapei.nl

NIEMCY - Mapei GmbH
Bahnhofsplatz 10 - 63906 Erlenbach
Tel. +49-9372-98950
Fax +49-9372-989548
Internet: http://www.mapei.de
E-mail: mailto@mapei.de
Fabryka w Weferlingen

NORWEGIA - Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: http://www.mapei.no
E-mail: post@mapei.no
Fabryka w Sagstua

POLSKA - Mapei Polska Sp.z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 
44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450 - Fax +48-32-7754471
Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 
00-613 Warszawa
Tel. +48-22-5954200 - Fax +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Fabryka w Gliwice

PORTUGALIA - 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
Internet: http://www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt
Fabryka w Anadia

ROSJA - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7, building 4, 3-d floor
Moskwa 115114 Rosja
Tel. +7-495-258-5520 - Fax +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Fabryka w Stupino

RUMUNIA - Mapei Romania SRL
14 Gen. Ion Dragalina Str. 
Sector 5 - Bukareszt
Tel. +40-21-3117819 
Fax +40-21-3117821
Internet: http://www.mapei.ro
E-mail: info@mapei.ro

SŁOWACJA - Mapei SK sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511
Fax +421-2-4020 4523
Internet: http://www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SŁOWENIA - Mapei doo
Kočevarjeva 2 - 8000 Novo Mesto
Tel. +386-1-7865050/51
Fax +386-1-7865055
Internet: http://www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si
 Centrum logistyczne w Grosuplje

Biuro handlowe w Serbii (Belgrad):
Tel. +381-11-3474-694
Fax +381-11-3474-695

SZWAJCARIA - Mapei Suisse SA
1642 Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 
Fax +41-26-9159003
Internet: http://www.mapei.ch
E-mail: info@mapei.ch
Fabryka w Sorens

SZWECJA - Mapei AB
Smidesvägen 10, 6 tr. 
17141 Solna
Tel. +46-8-52509080
Internet: http://www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

UKRAINA - Mapei Ukraine LLC
02002, Kijów
13. M. Raskovoy, 5th floor
Tel. +38-044-221-15-01, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua
 Centrum logistyczne w Zazimje village, 6, 
Radgospana str.

WĘGRY - Mapei Kft
Sport utca 2. - 2040 Budaörs
Tel. +36-23-501667 - Fax +36-23-501666
Internet: http://www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu
Fabryka w Sóskút

WIELKA BRYTANIA - Mapei U.K. Ltd
Mapei House - Steel Park Road - 
Halesowen - West Midlands B62 8HD
Tel. +44-121-5086970
Fax +44-121-5086960
Internet: http://www.mapei.co.uk
E-mail: sales@mapei.co.uk
Fabryka w Halesowen
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AUSTRALIA - Mapei Australia Pty Ltd
12 Parkview Drive Archerfield
Brisbane - Queensland 4108
Tel. +61-7-3276 5000
Fax +61-7-3276 5076
Internet: http://www.mapei.com.au
E-mail: sales@mapei.com.au
Fabryka w Brisbane

CHINY - Mapei Construction Materials 
(Guangzhou) co. Ltd.
Room 2003-4, 
Hong Fu Loi International Building, 
No. 313, Yan Jiang Zhong Road, 
Guangzhou, Chiny 510110
Tel. (86-20) 8365 3489
Fax (86-20) 8365 3481
Internet: http://www.mapei.com.cn 
Email: mapei-gz@mapei.com.cn 
Fabryka w Conghua (Guangzhou)

CHINY - Mapei Construction Materials 
(Shanghai) co. Ltd.
No. 6, Lane 8999, Hunan Road, 
Pudong New District, 
Szanghaj, ChinY 201314
Tel. (86-21) 5818 0808
Fax (86-21) 5818 0909
Internet: http://www.mapei.com.cn 
E-mail: mapei-sh@mapei.com.cn 
Fabryka w Pudong New District (Szanghaj)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
9/F, Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +852-21486816 
Fax +852-25121328
Internet: http://www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

INDIE - Mapei Construction Products 
India Private Limited
# 402, 3rd Floor, Tudor Court
No. 40, Lavelle Road, Bengaluru - 560 001
Tel. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Fax +91 80 2222 1810
Internet: www.mapei.com
E-mail: m.sarkar@mapei.co.in

KOREA - Mapei Korea Ltd.
121-270, 14th floor, Hansol Gyoyuk Bldg, 
Iaan Sangam 2 danji 
1653 Sangam-dong, Mapo-gu, Seul
Tel. +82-2-6393-2300
Fax. +82-2-6393-2323
Internet: http://www.mapei.co.kr
E-mail: joon.lee@mapei.co.kr
Fabryka w Jincheon (Chungcheongbuk-do)

MALEZJA 
Mapei Malaysia Sdn Bhd
PT521, Batu 23  
Jln Rawang/Jln Batang Berjuntai
48000 Rawang - Selangor Darul Ehsan
Tel. +603-60935799 
Fax +603-60915801
Internet: http://www.mapei.com.my
E-mail: mapei@mapei.com.my
Fabryka w Rawang (Selangor Darul Ehsan)

NOWA ZELANDIA - Mapei New Zealand
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, Nowa Zelandia
Tel. +64-9-9211994 
Fax +64-9-9211993
Internet: http://www.mapei.co.nz
E-mail: enquiries@mapei.co.nz

SINGAPUR - Mapei Far East Pte Ltd
28, Tuas West Road 
Singapur 638383
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@mapei.com.sg
Fabryka w Singapurze

WIETNAM - Mapei Vietnam Ltd.
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, 
Quang Nam Province - Wietnam
Tel. (84-510) 3565 801-7
Fax (84-510) 3565 800
Internet: http://www.mapei.vn
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Biuro w Hanoi:
Tel. (84-4) 3928 7924-6
Fax (84-4) 3824 8645
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn

Biuro w Danang City:
Tel. (84-511) 3565 001-4
Fax (84-511) 3562 976
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn

Biuro w Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 3512 1045 or 3899 2845
Fax (84-8) 3899 2842
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Fabryka w Chu Lai (Quang Nam Province)

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
I.B.S. (Innovative Building Solutions) L.L.C.
Unit 15B - Al Serkal Warehouse
8th Street, Al Quoz Industrial 1, Dubaj
P.O. Box 73869, Dubaj, UAE
Tel. +971-04-3233167
Fax +971-04-3233725
Internet: http://www.ibs-mapei.ae
E-mail: ibs-mapei.ae
Fabryka w Dubaju

Azja-Oceania

Afryka

Ameryki
ARGENTYNA - Mapei Argentina SA
Rondeau 51, 1° floor, Wilde 
Buenos Aires
Tel. +54-11-42070009
Fax +54-11-42171088
Internet: http://www.mapei.com.ar
Fabryka w Buenos Aires

KANADA - Mapei Canada Inc.
2900 Francis-Hughes Avenue
Laval, QC H7L 3J5
Tel. +1-450-662-1212
Fax +1-450-662-0444
Internet: http://www.mapei.com
Fabryki w Vancouver (BC), Laval (QC),
Maskinongé (QC), Brampton (ON)
Centrum logistyczne w Calgary (AB)

MEKSYK 
Mapei de Mexico, S.A. DE C.V.
Pirineos 515, Bodega 45
Microparque Santiago
Zona Ind. Benito Juarez
Queretaro, Qro. CP 76128
Tel. 0-1-800-696-2734
Fax (442) 209-5024
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: rashjr@mapei.com

PANAMA - Mapei Construction 
Chemicals Panama S.A.
Via Transistmica, Complejo  
Bodegas America - Panama City
Tel./Fax +507 261 9549-50
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeipanama@mapei.com.pa

PUERTO RICO - Mapei Caribe Inc.
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Puerto Rico 00646
Tel. (787) 270-4162
Fax (787) 883-1669 
Internet: http://www.mapei.com
Fabryka w Dorado

U.S.A. - Mapei Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floryda 33442
Tel. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422
Fax +1-954-246-8800
Internet: http://www.mapei.com
Fabryki w Tempe (AZ), Garland (TX),
South River (NJ), Fort Lauderdale (FL),
West Chicago (IL), Fredericksburg (VA),
San Bernardino (CA), Dalton (GA)

WENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinoco Torre D&D PB Lc 11-12
Urb. Las Mercedes - 1071 Caracas
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-991-9423
Fax +58-212-991-7623
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Fabryka w Caracas

AFRYKA POŁUDNIOWA
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Unit 2C, Anchor Industrial Park
C/o Springbok and Taljaard Road
Bartlett, Johannesburg, Afryka Południowa
Tel. +27-11-5528476 
Fax +27-11-5528449
Internet: http://www.mapei.co.za
E-mail: info@mapei.co.za

SIEDZIBA GŁÓWNA FABRYKI
• Strada Provinciale 159 - 
 20060 Robbiano di Mediglia (Mediolan)
 Tel. +39-02-906911 - Fax +39-02-90660575

• Via Mediana S.S. 148 km 81,3 - 04100 Latina
 Tel. +39-0773-2548 - Fax +39-0773-250391

CENTRUM LOGISTYCZNE
SASSUOLO
Via Valle D’Aosta, 46 - 41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39-0536-803116 - Fax +39-0536-805255

Biuro w Rzymie
Viale Libano, 28 - 00144 Rzym 
Tel. +39-06-5929211 - Fax +39-06-59290337

Biuro w Lecce
Via Adriatica, 2 B (angolo viale Porta d’Europa)
73100 Lecce
Tel. +39-0832-246551 - Fax +39-0832-248472
E-mail: ufficio.lecce@mapei.it

MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 
20158 Mediolan (Włochy)
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
http://www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it
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SPECJALISTYCZNE 
PRODUKTY
LINII BUDOWLANEJ

MAPEI S.p.A. 
Via Cafiero, 22 - 20158 Mediolan, Włochy
Tel. +39-02-37673.1  Fax +39-02-37673.214
www.mapei.com     mapei@mapei.it

MAPEI Polska Sp. z o.o.
Siedziba i zakład produkcyjny:
ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71
Biuro Handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02
www.mapei.pl     e-mail: info@mapei.pl
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