
IZDELKI 
ZA OBDELAVO 
LESENIH TALNIH OBLOG

IZ
DE

LK
I Z

A 
OB

DE
LA

VO
 L

ES
EN

IH
 T

AL
NI

H 
OB

LO
G



Izdelki za polaganje parketa

V zadnjih nekaj letih je prišlo do povečanja povpraševanja po lesenih talnih oblogah tako v poslovnih, kot tudi v stanovanjskih 
stavbah. Izdelki morajo biti vrhunske kakovosti, hkrati pa morajo biti estetsko inovativni. Povečano povpraševanje je vodilo 
k razvoju tehnike in sistema polaganja talnih oblog, kar je pri podjetju MAPEI pripeljalo do razvoja posebne vrste novih 
izdelkov, ki sedaj ne temeljijo več zgolj na lepilih, temveč se je linija izdelkov razširila na celotno paleto izdelkov, in sedaj 
vključuje veziva, dodatke in predpripravljene mešanice za estrihe, temeljne premaze za utrjevanje podlage in izdelke za 
zapiranje previsoke preostale vlage v podlagi ter gladilne in izravnalne mase. MAPEI sistemi za polaganje lesenih talnih 
oblog so brez topil in imajo izredno nizko vsebnost hlapljivih organskih sestavin (VOC). Izdelki so varni za tiste, ki jih 
uporabljajo, kot tudi za tiste, ki z njimi živijo.
Poleg široke palete lepil, MAPEI ponuja tudi izredno široko paleto dodatkov, predpripravljenih veziv in malt
za estrihe, temeljnih premazov, izolacijskih materialov, sredstev za utrjevanje in zapiranje vlage, kot tudi izravnalnih mas in 
pomožnih proizvodov za vgradnjo dolgo obstojnih lesenih in prožnih talnih oblog.

Naša zaveza okolju
MAPEI je vseskozi zavezan k raziskavam in razvoju izdelkov, ki varujejo okolje in zdravje ljudi. Od 
leta 1980 je MAPEI razvil paleto izdelkov z nizko vsebnostjo hlapljivih organskih sestavin.
Od oktobra 2005 so ti izdelki certificirani in označeni z EMICODE EC1 (zelo nizka stopnja emisije 
hlapljivih organskih sestavin) od junija 2010 pa EMICODE EC 1PLUS (zelo nizka stopnja emisije 
hlapljivih organskih sestavin-PLUS) izdano s strani Nemškega inštituta GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), združenje za nadzor 
nad emisijami pri vgradnji talnih oblog; katerega član je tudi MAPEI.

Omejitve glede maksimalne emisije za EC1 in EC1PLUS izdelke:

Lepila
EMICODE EC1PLUS

Lepila
EMICODE EC1

Emisije 3 dni po polaganju TVOC ≤ 750 µg/m³ TVOC ≤ 1000 µg/m³

Emisije 28 dni po polaganju TVOC ≤ 60 µg/m³
TSVOC ≤ 40 µg/m³

TVOC ≤ 100 µg/m³
TSVOC ≤ 50 µg/m³

Oznaka  Green Innovation označuje tiste izdelke, ki s svojimi lastnostmi omogočajo okolju 
prijazno gradnjo:
–  izdelki z zelo nizko vsebnostjo hlapljivih organskih sestavin,
–  izdelki z zelo nizko emisijo prahu med rokovanjem, pripravo in uporabo,
–  izdelki, ki preprečujejo nastanek plesni v vlažnih prostorih,
–  izdelki, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti bivanja, npr. z zmanjševanjem udarnega zvoka,
–  izdelki, ki temeljijo na uporabi recikliranih surovin in na ta način zmanjšujejo vpliv na okolje z 

zmanjševanjem izkoriščanja primarnih naravnih surovin.

Dodatne informacije glede izdelkov MAPEI najdete v naših tehničnih listih ali obiščite našo spletno stran www.mapei.si

®EMICODE
GEV



SISTEM ZA ZVOČNO IZOLACIJO 
TALNIH OBLOG
Mapesonic CR 5

IZBIRNA TABELA IZDELKOV 
MAPEI ZA PRIPRAVO 
ESTRIHOV S SPECIALNIMI 
VEZIVI IN PRIPRAVLJENIMI 
SUHIMI MEŠANICAMI  
MALT 7

DODATKI, VEZIVA IN 
PRIPRAVLJENE SUHE 
MEŠANICE ZA ESTRIHE
Mapecem 9

Mapecem Pronto 9

Topcem 9

Topcem Pronto 10

Planicrete 10

IZBIRNA TABELA 
IZDELKOV MAPEI ZA 
IZRAVNAVANJE IN 
GLAJENJE PODLAG 11

SAMORAZLIVNE 
IZRAVNALNE MASE
Ultraplan 13

Ultraplan Eco 13

Ultraplan Maxi 13

Fiberplan 14

TIKSOTROPNE 
IZRAVNALNE MASE
Nivorapid 17

Latex Plus 17

▼
▼

▼
▼

▼
▼

IZBIRNA TABELA 
IZDELKOV MAPEI ZA 
PRIPRAVO PODLAGE 18

SREDSTVA ZA 
IZBOLJŠANJE OPRIJEMA
Primer G 21

Eco Prim T 21

Eco Prim Grip 21

Primer KL 22

Primer M 22

TEMELJNI UTRDITVENI 
PREMAZI IN SREDSTVA 
ZA ZAPORO VLAGE
Primer PU60 25

Diluente PU 25

Eco Prim PU 1K 25

Eco Prim PU 1K Turbo 26

Quartz 1.2 26

Primer MF 26

Primer MF EC Plus 27

TESNILNE MASE
Eporip 29

Eporip Turbo 29

IZDELKI ZA ČIŠČENJE
Pulicol 2000 31

Cleaner L 31

Cleaner H 31

▼
▼

▼
▼

▼

IZBIRNA TABELA 
IZDELKOV MAPEI ZA 
LEPLJENJE LESENIH  
TALNIH OBLOG 32

DISPERZIJSKA LEPILA
Adesilex LC/R  35

Adesilex LC/RP 35

DVOKOMPONENTNA 
EPOKSI POLIURETANSKA 
LEPILA
Lignobond 37

Ultrabond P902 2K 37

Ultrabond P913 2K 37

ENOKOMPONENTNA 
POLIURETANSKA LEPILA
Ultrabond P990 1K 39

Ultrabond Eco P992 1K 39

Ultrabond P-R9 39

LEPILA NA OSNOVI 
MODIFICIRANEGA SILANA
Ultrabond S965 1K 41

Ultrabond Eco S955 1K 41

Ultrabond Eco S945 1K 41

▼
▼

▼
▼

▼

Dodatki, veziva, 
pripravljene suhe 
mešanice za estrihe 
in izravnalne mase

Temeljni utrditveni 
premazi, sredstva 
za zaporo vlage, 
tesnilne mase in 
izdelki za čiščenje

Lepila za lesene 
in laminatne talne 
obloge



BARVNE TESNILNE MASE
Silwood 43

Silwood Decking 43

POLNILNE MASE
Ultracoat Acqua Plus 45

Ultracoat LS 45

TEMELJNI LAKI
Ultracoat P920 2K 47

Ultracoat P920 S-T 47

Ultracoat Universal Base 47

ZAKLJUČNI LAKI
Ultracoat P915 49

Ultracoat P925 49

Ultracoat EL 49

Ultracoat PF1 50

OLJA
Ultracoat Oil 53

Ultracoat Oil Care 53

▼
▼

▼
▼

▼

ČISTILA
Mapefloor Cleaner ED 55

VOSKI
Mapelux Lucida 57

Mapelux Opaca 57

PRIPOMOČKI ZA BRUŠENJE
Ultracoat SR 59

Ultracoat PAD 59

ORODJA ZA NANOS 
LAKOV IN OLJ
Ultracoat Roller Plus 61
Ultracoat Roller Finish 61
Ultracoat Roller Oil 61
Ultracoat Roller Quick 61
Ultracoat Steel Spatula 61
Ultracoat Roller Combi 61

▼
▼

▼
▼

Ultrabond Eco 575 63

Ultrabond P990 1K 63

Lepila za zaključne 
letvice in profile

Laki, polnilne mase, 
olja in barvne 
tesnilne mase za 
lesene talne obloge

Pripomočki za 
brušenje, orodje 
in izdelki za 
vzdrževanje



-  za pripravo estrihov s 
specialnimi vezivi in 
pripravljenimi suhimi 
mešanicami malt 7

-  za izravnavanje in 
glajenje podlag 11

-  za pripravo podlage 18

-  za lepljenje lesenih 
talnih oblog 32

Izbirne tabele 
izdelkov MAPEI

Adesilex LC/R  35

Adesilex LC/RP 35

Cleaner H 31

Cleaner L 31

Diluente PU 25

Eco Prim Grip 21

Eco Prim PU 1K 25

Eco Prim PU 1K Turbo 26

Eco Prim T 21

Elektronski vlagomer 65

Eporip Turbo 29

Eporip 29

Fiberplan 14

Gladilke za nanos  
izravnalne mase 64

Ježkasti valjček 65

Karbidni CM vlagomer 65

Latex Plus 17

Lignobond 37

Lopatice za lepila 64

Mapecem Pronto 9

Mapecem 9

Mapefloor Cleaner ED 55

Mapelux Lucida 57

Mapelux Opaca 57

Mapesonic CR 5

Nivorapid 17

Pištola za mehke kartuše 75

Pištola za kartuše 65

Planicrete 10

Primer G 21

Primer KL 22

Primer M 22

Primer MF 26

Primer MF EC Plus 27

Primer PU60 25

Pulicol 2000 31

Quartz 1.2 26

Silwood Decking 43

Silwood 43

Topcem Pronto 10

Topcem 9

Ultrabond Eco 575 63

Ultrabond Eco P992 1K 39

Ultrabond Eco S945 1K 41

Ultrabond Eco S955 1K 41

Ultrabond P902 2K 37

Ultrabond P913 2K 37

Ultrabond P990 1K 39/63

Ultrabond P-R9 39

Ultrabond S965 1K 41

Ultracoat Acqua Plus 45

Ultracoat EL 49

Ultracoat LS 45

Ultracoat Oil Care 53

Ultracoat Oil 53

Ultracoat P915 49

Ultracoat P920 2K 47

Ultracoat P920 S-T 47

Ultracoat P925 49

Ultracoat PAD 59

Ultracoat PF1 50

Ultracoat Roller Combi 61

Ultracoat Roller Finish 61

Ultracoat Roller Oil 61

Ultracoat Roller Plus 61

Ultracoat Roller Quick 61

Ultracoat SR 59

Ultracoat Steel Spatula  61

Ultracoat Universal Base 47

Ultraplan Eco 13

Ultraplan Maxi 13

Ultraplan 13

Abecedno kazalo izdelkovOrodje

Gladilke za nanos  
izravnalne mase 64

Lopatice za lepilo 64

Pištola za mehke kartuše 65

Pištola za kartuše 65

Ježkasti valjček 65

Karbidni CM vlagomer 65

Elektronski vlagomer 65



4
Sistem za zvočno izolacijo talnih oblog



5

D O D A T K I ,  V E Z I V A ,  P R I P R A V L J E N E  S U H E  M E Š A N I C E  
Z A  E S T R I H E  I N  I Z R A V N A L N E  M A S E

Mapesonic CR

Sistem za vgradnjo pod zaključno 
talno oblogo, ki poveča zvočno 
izolativne lastnosti tal. Sistem je 
sestavljen iz mešanice plute, gume 
in visoko kakovostnih poliuretanskih 
zvitkov.

Področja uporabe:
Mapesonic CR odlikuje sposobnost 
učinkovite zvočne zaščite pred udarnim 
hrupom, ki ga povzročajo talne plošče.
Mapesonic CR se lahko namesti na vse 
vrste obstoječih talnih oblog (kot na primer: 
keramične ploščice, naravni kamen, parket 
ali prožne talne obloge).
Mapesonic CR se uporablja pri obnovitvenih 
delih, kjer ni možno ali se ekonomsko ne 
izplača prenavljati celotne konstrukcije talne 
površine, ki bi jo želeli dodatno zvočno 
izolirati. Izdelek je dobavljiv v debelinah 2 in 
4 mm.

Tehnični podatki:
Debelina: 2 mm, 4 mm.
Dimenzije: 
• 30 x 1 m (2mm debeline),  
• 20 x 1 m (4 mm debeline).
Gostota (kg/m3): 700.
Barva: rjavo-črna.
Natezna trdnost EN ISO 1798 (N/mm2): 0,6.
Raztezek pri pretrgu EN ISO 1798 (%): 20.
Temperaturno območje uporabe: 
od + 5°C do +35°C.
Razred odpornosti na ogenj EN 13501: 
Cfl-S1.
Zmanjšanje hrupa EN ISO 140-8: 17 dB.
Certifikat:  
•  N° KB-050107K TS - Mapesonic CR 2 mm 

+ les.
•  N° KB-050107I TS - Mapesonic CR 2 mm 

+ keramika.
EMICODE: EC1 - zelo nizka emisija.
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Evropski standard za pripravljene suhe mešanice malt za estrihe (EN 13813), »Materiali za estrihe in tlake - Materiali za estrihe - 
Lastnosti in zahteve«, je v veljavi. V skladu z njim je omogočena klasifikacija pripravljenih suhih mešanic na osnovi uporabljenih 
veziv in njihovih fizikalnih in elasto-mehanskih lastnosti. Ta standard se sedaj navezuje tudi na izravnalne mase.
Ilustrirani simboli za standarde, prikazani v nadaljevanju, kateri so bili sprejeti za pripravljeni suhi mešanici malt TOPCEM 
PRONTO, MAPECEM PRONTO in za veziva za izravnavanje iz MAPEI palete izdelkov, podrobno označujejo naslednje:

•  TOPCEM PRONTO sodi v razred CT (vezivo na cementni osnovi) estrihi, pripravljeni z 
upoštevanjem navodil, navedenih v tehničnem listu izdelka, so C30 (tlačna trdnost po 28 dneh je 
30 N/mm2), A1fl (razred odzivnosti na ogenj).

•  MAPECEM PRONTO sodi v razred CT (vezivo na cementni osnovi) estrihi, pripravljeni z 
upoštevanjem navodil, navedenih v tehničnem listu izdelka, so C60 (tlačna trdnost po 28 dneh je 
60 N/mm2) in F10 (upogibna trdnost po 28 dneh 10 N/mm2), A1fl (razred odzivnosti na ogenj).

•  Veziva za izravnavanje podlag ULTRAPLAN sodijo v razred CT (vezivo na cementni osnovi), 
pripravljena z upoštevanjem navodil, navedenih v tehničnem listu izdelka, so C30 (tlačna trdnost 
po 28 dneh 30 N/mm2), F7 (upogibna trdnost po 28 dneh 7 N/mm2), A2fl (razred odzivnosti na 
ogenj).

Kakor za lepila za keramične ploščice v skladu z Evropsko direktivo 89/106 za izdelke, ki se uporabljajo v gradbeništvu, 
je prav tako obvezna uporaba CE znakov na embalaži pripravljenih suhih mešanic malt za estrihe, z namenom zaščititi 
prosto tržišče znotraj članic evropske unije.
CE znak na embalaži je garancija vsem uporabnikom, da proizvajalci upoštevajo naslednje direktive:
•  estrihi, kateri so pripravljeni v skladu z navedbami v tehničnih listih, posedujejo mehanske karakteristike in ustrezajo 

razredu odpornosti na ogenj, navedenem po CE znaku;
•  proizvajalci so podpisniki Pristopne deklaracije (EC deklaracije), s katero prevzemajo vso odgovornost glede deklaracije 

o CE znaku;
•  po navodilih »Direktive EN 89/106« so proizvajalci obvezani izpolnjevati enake kontrole, kot so navedene za CE znak za 

lepila za keramične ploščice.

2
C30-F7

LEVELLING
COMPOUNDS

TOPCEM PRONTO, MAPECEM PRONTO IN 
VSI IZDELKI ZA IZRAVNAVANJE PODLAGE SO 
OPREMLJENI S CE ZNAKOM IN KLASIFICIRANI 
V SKLADU Z EVROPSKIM STANDARDOM ZA 
PRIPRAVLJENE SUHE MEŠANICE MALT ZA ESTRIHE 
EN 13813



Izbirna tabela izdelkov MAPEI za pripravo 
estrihov s specialnimi vezivi in pripravljenimi 
suhimi mešanicami malt

Zmešati (1 vrečo)  
z 0 - 8 mm 
agregatom  
(140 - 160 kg) in z 
vodo (10 - 12 kg)

Zmešati (1 vrečo) 
samo z vodo 
(1,7 litra)

Nanos 
sprijemnega 
sloja:  
Planicrete : voda 
: Topcem = 1 : 1 : 
3 ali z Eporip

Nanos 
sprijemnega 
sloja: Planicrete 
: voda : Topcem 
Pronto = 1 : 1 : 12 
ali z Eporip

Nanos 
sprijemnega sloja: 
Planicrete : voda 
: Mapecem =
1 : 1 : 2 ali z 
Eporip

Nanos 
sprijemnega sloja: 
Planicrete : 
voda : Mapecem 
Pronto = 1 : 1 : 8 
ali z Eporip

do 3,5 cm do 3,5 cm do 3,5 cm do 3,5 cm

ne ne ne ne

4 dni 4 dni 1 dan 1 dan

Polaganje PVC folije, pri čemer se stiki folije prekrivajo za vsaj 20 cm.  
Z lepilnim trakom zalepiti stike med folijami in ob obodu stik folije s steno.
Ob obodu sten in ob stebrih (če so) položiti prožen material, kot na primer 
stiropor, minimalne debeline 5 mm.

Za debeline med 3,5 do 8 cm. Za debeline večje od 8 cm pripravite mešanico 
lahkega polnjenega betona, čez katerega se položi sloj PVC folije. Končni sloj 
estriha naj bo minimalne debeline 3,5 cm.

Vsaj 4 cm, ojačano z mrežo. Debelina estriha je odvisna od stisljivosti 
izolacijskega podložnega materiala. Za več informacij se obrnite na MAPEI 
tehnično službo in/ali na tehnični priročnik »Installation of Screeds for laying 
Floors«.

Vklopite gretje na minimalno temperaturo. Vsak dan povečajte temperaturo za 
5°C, dokler ne dosežete maksimalne temperature obratovanja. Maksimalno 
temperaturo vzdržujte nekaj dni. Nato znižujte temperaturo za 5°C na dan, 
dokler temperatura estriha ne doseže temperaturo med 15 - 18°C.

4 dni 4 dni 1 dan 1 dan

≥ 30 ≥ 30 ≥ 45 ≥ 60

Zmešati (1 vrečo)  
z 0 - 8 mm 
agregatom  
(80 - 100 kg) in z 
vodo (4 - 8 kg)

Zmešati (1 vrečo) 
samo z vodo 
(2,1 - 2,3 litra)

PRIPRAVA MEŠANICE

VRSTA ESTRIHA
Vezni estrih
Priprava podlage

Debelina estriha

Estrih na ločilni sloj
Priprava podlage

Debelina estriha

Plavajoči estrih
Minimalna debelina estriha

Estrihi z vgrajenim talnim gretjem
Dodajanje dodatkov v mešanico
Čas čakanja pred prvim zagonom talnega gretja

Prvi zagon talnega gretja

LASTNOSTI
Čas čakanja pred oblaganjem z lesenimi in 
prožnimi oblogami

Tlačna trdnost po 28 dneh (N/mm²)

OPOMBA: Tabela je zgolj informativnega značaja. Nadaljnje informacije najdete v tehničnem listu ustreznega izdelka.

MAPEI VEZIVO ALI PRIPRAVLJENA SUHA MEŠANICA MALTE
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Priprava podlage
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Hitro vezoče in sušeče, specialno, 
hidravlično vezivo za izvedbo estrihov 
s kontroliranim krčenjem. Preostanek 
vlage po 24 urah pod 2 CM%.

Področje uporabe:
Izvedba veznih estrihov debeline od 10 do 
40 mm (ob uporabi sprijemnega sloja iz 
mešanice Mapecem, Planicrete in voda 
v razmerju 2:1:1), estrihov na ločilni sloj in 
plavajočih estrihov na polietilensko folijo 
debeline nad 40 mm ter estrihov s talnim 
gretjem v notranjih in zunanjih prostorih. Ob 
pravilni izbiri agregata (pri debelinah nad 
40 mm obvezna zrnavost od 0 do 8 mm), 
pravilnem razmerju voda/vezivo in ustreznih 
klimatskih pogojih, je estrih že po 3 - 4 urah 
primeren za oblaganje s ploščicami in izdelki 
iz kamna ter po 24 urah s tesnimi in na vlago 
občutljivimi talnimi oblogami (tekstil, PVC, 
guma, linolej, pluta, parketi in laminat).
Mapecem je posebej primeren za hitra 
popravila in obnove. 

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od 5°C do 35°C.
Mešalno razmerje: 350 - 450 kg 
Mapecem-a na 1 m3 agregata (zrnavost od 
0 do 8 mm) in 80 - 160 litrov vode (odvisno od 
vsebnosti vlage v agregatu).
Čas mešanja: 3 - 4 minute strojno.
Konsistenca mešanice: plastična.
Čas uporabe: 20 - 30 minut.
Pohodnost: po 2 - 3 urah.
Čas pred oblaganjem s ploščicami ali 
izdelki iz kamna: po 3 - 4 urah.
Čas pred obdelavo z lopatico 
(izravnavanje): po 4 urah.
Vsebnost vlage po 24 urah: manj kot 2% 
(meritev po karbidni metodi s CM aparatom).
Temperaturna odpornost: od -30°C do 
+90°C.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 3,5 - 4,5 kg/m2 za vsak cm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 20 kg vreče.

Mapecem

Za uporabo pripravljena suha 
mešanica malte s hitrim vezanjem 
in sušenjem za izvedbo estrihov s 
kontroliranim krčenjem. Preostanek 
vlage po 24 urah pod 2 CM%.

Področje uporabe:
Izvedba veznih estrihov debeline od 10 do 
40 mm (ob uporabi sprijemnega sloja iz 
mešanice Mapecem Pronto, Planicrete in 
voda v razmerju 8:1:1), estrihov na ločilni sloj 
in plavajočih estrihov na polietilensko folijo 
debeline nad 30 mm, ter estrihov s talnim 
gretjem v notranjih in zunanjih prostorih. 
Ob pravilnem doziranju vode in ustreznih 
klimatskih pogojih je estrih že po 3 - 4 urah 
primeren za oblaganje s ploščicami in 
izdelki iz kamna ter po 24 urah s tesnimi 
in na vlago občutljivimi talnimi oblogami 
(tekstil, PVC, guma, linolej, pluta, parket, 
laminat). Mapecem Pronto je idealna 
rešitev v primerih, ko ni na razpolago dovolj 
kakovostnega agregata ali ko prostorske 
omejitve ne dopuščajo mešanja veziva z 
agregatom na samem gradbišču (npr. v 
mestnih jedrih).
Mapecem Pronto je posebej primeren 
za obnove ter hitra popravila (npr. izseki v 
obstoječem estrihu).

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Mešalno razmerje: 2,1 - 2,3 litra vode na 
25 kg vrečo Mapecem-a Pronto.
Čas mešanja: 3 - 4 minute strojno.
Konsistenca mešanice: plastična.
Čas uporabe mešanice: 20 - 30 minut.
Pohodnost: po 2 - 3 urah. 
Primerna za oblaganje s ploščicami: po 
3 urah.
Primerno za oblaganje z izdelki iz kamna: 
po 3 urah.
Primerno za obdelavo z lopatico 
(izravnavanje): po 4 urah. 
Vsebnost vlage po 24 urah: manj kot 2% 
(meritev po karbidni metodi s CM aparatom).
Temperaturna odpornost: od -30°C do 
+90°C.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 18 - 20 kg/m2 za cm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 25 kg vreče.

Normalno vezoče in hitro sušeče 
specialno, hidravlično vezivo za 
izvedbo estrihov s kontroliranim 
krčenjem. Preostanek vlage po 4 dneh 
pod 2 CM%.

Področje uporabe:
Izvedba veznih estrihov debeline od 10 
do 40 mm (ob uporabi sprijemnega sloja 
iz mešanice Topcem, Planicrete in voda 
v razmerju 3:1:1), estrihov na ločilni sloj in 
plavajočih estrihov na polietilensko folijo 
debeline nad 40 mm ter estrihov s talnim 
gretjem v notranjih in zunanjih prostorih. 
Ob pravilni izbiri agregata (pri debelinah 
nad 30 mm obvezna zrnavost od 0 do 
8 mm), pravilnem razmerju voda/vezivo in 
ustreznih klimatskih pogojih, je estrih že po 
24 urah primeren za oblaganje s ploščicami, 
po 2 dneh z izdelki iz kamna in po 4 dneh 
s tesnimi in na vlago občutljivimi talnimi 
oblogami (tekstil, PVC, guma, linolej, pluta, 
parketi in laminat).

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od 5°C do 35°C.
Mešalno razmerje: 200 - 250 kg Topcem-a 
na 1m3 agregata (zrnavosti od 0 do 8 mm) in 
110 - 130 litrov vode (odvisno od vsebnosti 
vlage v agregatu).
Čas mešanja: 5 - 10 minut strojno.
Konsistenca mešanice: zemeljsko vlažna.
Čas uporabe mešanice: 40 - 60 minut. 
Pohodnost: po 12 urah.
Čas pred oblaganjem s ploščicami: po 24 
urah.
Čas pred oblaganjem z izdelki iz kamna: 
po 2 dneh.
Čas pred nadgradnjo z izravnalnimi 
masami: po 3 - 4 dneh.
Vsebnost vlage po 4 dneh: manj kot 2% 
(meritev po karbidni metodi s CM aparatom).
Temperaturna odpornost: od -30°C do 
+90°C.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 2,0 - 2,5 kg/m2 za vsak cm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 20 kg vreče.

TopcemMapecem Pronto

EN 13813
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Za uporabo pripravljena suha mešanica 
malte z normalnim vezanjem in hitrim 
sušenjem za izvedbo estrihov s 
kontroliranim krčenjem. Preostanek 
vlage po 4 dneh pod 2 CM%.

Področje uporabe:
Izvedba veznih estrihov debeline od 10 do 
40 mm (ob uporabi sprijemnega sloja iz 
mešanice Topcem Pronto, Planicrete in 
voda v razmerju 12:1:1), estrihov na ločilni 
sloj in plavajočih estrihov na polietilensko 
folijo debeline nad 40 mm ter estrihov 
s talnim gretjem v notranjih in zunanjih 
prostorih. Ob pravilnem doziranju vode in 
ustreznih klimatskih pogojih, je estrih že po 
24 urah primeren za nadgradnjo/oblaganje s 
ploščicami, po 2 dneh z izdelki iz kamna in 
po 4 dneh s tesnimi in na vlago občutljivimi 
talnimi oblogami (tekstil, PVC, guma, linolej, 
pluta, parketi in laminat).
Topcem Pronto je idealna rešitev v primerih, 
ko ni na razpolago dovolj kakovostnega 
agregata ali, ko prostorske omejitve ne 
dopuščajo mešanja veziva z agregatom na 
samem gradbišču (npr. v mestnih jedrih).

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Mešalno razmerje: 1,7 litra vode na 25 kg 
vrečo Topcem-a Pronto.
Čas mešanja: 5 - 10 minut strojno.
Konsistenca mešanice: zemeljsko vlažna.
Čas uporabe mešanice: 40 - 60 minut.
Pohodnost: po 12  urah.
Primerno za oblaganje s ploščicami: po 
24 urah.
Primerno za oblaganje z izdelki iz kamna: 
po 2 dneh.
Primerno za nadgradnjo z izravnalnimi 
masami: po 1 - 4 dneh.
Vsebnost vlage po 4 dneh: manj kot 2% 
(meritev po CM metodi).
Temperaturna odpornost: od -30°C do 
+90°C.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 18 - 20  kg/m2 za cm debeline 
nanosa.
Pakiranje: 25 kg vreče.

Lateks sintetične gume za 
oplemenitenje cementnih mešanic.

Področje uporabe:
Planicrete se uporablja kot dodatek v 
notranjih in zunanjih prostorih za izboljšanje 
sprijemnih in mehanskih lastnosti cementnih 
mešanic za estrihe, tanko slojnih izravnalnih 
malt, ometov itd. in izvedbo visoko 
sprijemnih cementnih veznih slojev.
Posebej primeren kot dodatek za:
•  izvedbo visoko trdnih cementnih tlakov in 

ometov v notranjih in zunanjih prostorih;
•  oplemenitenje cementnih malt za polaganje 

ploščic na tradicionalni način;
•  sprijemne sloje med novim in starim 

betonom,
•  visoko sprijemne cementne vezne sloje za 

estrihe (tudi za Mapecem in Topcem);
•  cementne obrizge z visokimi sprijemnimi 

trdnostmi;
•  cementne mešanice za estrihe s talnim 

gretjem;
•  cementne mešanice za zapolnitve lokalnih 

vdolbin in poškodb ter obdelavo in zaščito 
vidnih površin v gradbeništvu in betonski 
prefabrikaciji (tudi za Nivoplan in Idrosilex 
Pronto);

•  cementne mešanice za zaključno obdelavo 
abrazijsko visoko obremenjenih površin, 
kot so: industrijski tlaki, naklonske klančine, 
kanali itd. 

Nikoli ne uporabljajte čistega Planicrete-ja 
za izvedbo temeljnih premazov in sprijemnih 
slojev; vedno pripravite ustrezno mešanico 
z vodo in cementom, ali če je zahtevano, s 
specialnimi vezivi Mapecem in Topcem. 

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od 10°C do 40°C.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Mešalno razmerje z vodo: od 1:1 do 1:5 
(utežno), odvisno od namembnosti.
Barva: zelenkasto bela.
Vrednost pH: 10.
Vsebnost trdnih delcev: 40%.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +5°C in +30°C.
Poraba: odvisna od namembnosti in 
debeline malte.
Pakiranje:
• 5, 10 in 25 kg ročke;
• 1 kg plastenke.

Topcem Pronto Planicrete

EN 13813



Izbirna tabela izdelkov MAPEI  
za izravnavanje in glajenje podlag
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OPOMBA – Zgornja tabela je zgolj indikativnega značaja. Podrobnejše informacije o izdelkih in sistemskih 
rešitvah najdete v tehničnih listih ali pa se pred izvedbo posvetujte z našo tehnično informativno službo.

Cementni estrihi

MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM, TOPCEM PRONTO* estrihi

Betonske plošče

Anhidritni (kalcij – sulfatni) estrihi

Estrihi s talnim gretjem

Kovinske in lesene površine

Teraco, keramika

MAPEI priporočal

l MAPEI priporoča
n  Priporoča se izvedba temeljnega sprijemnega premaza s Primer-jem G (v skladu s tehničnimi 

informacijami o izdelku), razredčenega z vodo v razmerju 1:1
s  Uporaba samo na predhodno izveden in osušen temeljni premaz Primer G ali Eco Prim T 

(v skladu s tehničnimi informacijami o izdelku)
:  Samo za podlage iz lesa ali lesnih izdelkov po predhodni izvedbi temeljnega premaza z 

Mapeprim-om SP ali Mapeprim-om 1K (v skladu s tehničnimi informacijami o izdelku)
u Samo za pripravo podlag, ki se bodo oblagale s plavajočimi podi iz lesa ali laminata
]  MAPEI priporoča. Priporoča se izvedba temeljnega sprijemnega premaza z Eco Prim T ali 

Mapeprim SP

IZRAVNALNE MASE

Ta znak se uporablja za označevanje 
izdelkov MAPEI, kateri dosegajo izredno 
nizko emisijo hlapljivih organskih sestavin 
(VOC), certificirano pri GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), mednarodni 
organizaciji za kontrolo izpustov hlapljivih 
sestavin na področju talnih oblog.
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Samorazlivne izravnalne mase
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D O D A T K I ,  V E Z I V A ,  P R I P R A V L J E N E  S U H E  M E Š A N I C E  
Z A  E S T R I H E  I N  I Z R A V N A L N E  M A S E

Hitro vezoča, samorazlivna izravnalna 
masa za notranje vodoravne površine
(za nanose od 3 do 30 mm). 

Področje uporabe:
Izravnavanje in niveliranje novih in obstoječih 
trdnih, suhih in čistih mineralnih tlakov ter 
starih talnih oblog iz keramičnih ploščic, 
izdelkov iz kamna in teraca v notranjih 
prostorih, ki niso izpostavljeni vlagi. Primerna 
je za oblaganje z vsemi vrstami zaključnih 
talnih oblog, kjer je zahtevana visoka 
odpornost na mehanske obremenitve. 
Ultraplan Maxi se nanaša v enem sloju v 
debelinah od 3 do 30 mm. 
Izravnavanje in niveliranje tlakov na mavčni 
ali anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno 
po predhodni pripravi površine in nanosu 
Primer-ja G, Primer-ja SP ali Eco Prima-a 
PU 1K.
Izravnavanje in niveliranje starih talnih oblog 
iz keramičnih ploščic, izdelkov iz kamna, 
teraca, asfalta in ostalih nevpojnih podlag 
je možno po predhodni pripravi površine in 
nanosu Mapeprim-a SP, Mapeprim-a 1K ali 
Eco Prim-a PU 1K.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Klasifikacija po EN 13813: CT - C35 - F7 - A2fl.
Temperatura za delo: od +5°C do +30°C.
Mešalno razmerje: 18 - 19 delov vode na 
100 delov (utežnih) Ultraplan-a Maxi.
Čas uporabe mešanice: 30 - 40 minut.
Nanašanje: kovinska gladilka ali strojni 
nanos.
Največja debelina enkratnega nanosa: 30 mm.
Čas strjevanja: 60 - 90 minut.
Pohodnost: po približno 3 urah.
Čas pred oblaganjem: po 2 dneh. 
Barva mešanice: siva.
Tlačna trdnost (po 28 dneh): 35 MPa.
Upogibna trdnost (po 28 dneh): 8,0 Mpa.
Odpornost na obrus (Taber obrabni test– 
brus H22 - 200 obratov)(po 28 dneh): 1,2 g. 
Trdota (po Brinell-u)(po 28 dneh): 100.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 1,7 kg/m2 za vsak milimeter 
debeline nanosa.
Pakiranje: 25 kg vreče.

Hitro vezoča, samorazlivna izravnalna 
masa za notranje talne površine 
(za nanose od 1 do 10 mm) z zelo 
nizko vsebnostjo hlapljivih organskih 
sestavin (VOC).

Področje uporabe:
Glajenje in izravnavanje novih in obstoječih 
trdnih, suhih in čistih mineralnih tlakov ter 
starih talnih oblog iz ploščic, izdelkov iz 
kamna in teraca v notranjih prostorih, ki niso 
izpostavljeni vlagi. Primerna je za oblaganje 
z vsemi vrstami zaključnih talnih oblog, kjer 
je zahtevana visoka odpornost na mehanske 
obremenitve. Ultraplan Eco se nanaša 
v enem sloju v debelinah do 10 mm. Pri 
polaganju parketa ali drugih lesnih oblog je 
potreben nanos v minimalni debelini 3 mm. 
Glajenje in izravnavanje tlakov na mavčni ali 
anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno 
po predhodni pripravi površine in nanosu 
Primer-ja G, Mapeprim-a SP ali Eco Prim-a 
PU 1K.
Glajenje in izravnavanje starih talnih oblog 
iz ploščic, izdelkov iz kamna, teraca, asfalta 
in ostalih nevpojnih podlag je možno po 
predhodni pripravi površine in nanosu 
Mapeprim-a SP, Mapeprim-a 1K ali Eco 
Prim-a PU 1K.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Klasifikacija po EN 13813: CT-C25-F7-A2fl.
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Mešalno razmerje: 25 - 26 delov vode na 
100 delov (utežnih) Ultraplan-a Eco.
Čas uporabe mešanice: 20 - 30 minut.
Čas strjevanja: 45 - 60 minut.
Pohodnost: po približno 3 urah.
Primerno za oblaganje: po 12 urah, po 24 
urah za lesene obloge.
Barva: siva.
Nanašanje: kovinska gladilka ali strojni nanos.
Tlačna trdnost (po 28 dneh): 26 N/mm2.
Odpornost na obrus (taber-system po 28 
dneh): 2,3 g.
Emicode: EC1 - izredno nizka stopnja emisij.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 1,6 kg/m2 za vsak 
milimeter debeline nanosa.
Pakiranje: 23 kg vreče.

Ultrahitro vezoča, samorazlivna 
izravnalna masa za notranje
talne površine (za nanose od 1 do 10 
mm) z zelo nizko vsebnostjo 
hlapljivih organskih sestavin (VOC).

Področje uporabe:
Glajenje in izravnavanje novih in obstoječih 
trdnih, suhih in čistih mineralnih tlakov ter 
starih talnih oblog iz ploščic, izdelkov iz 
kamna in teraca v notranjih prostorih, ki niso 
izpostavljeni vlagi. Primerna je za oblaganje 
z vsemi vrstami zaključnih talnih oblog, kjer 
je zahtevana visoka odpornost na mehanske 
obremenitve. 
Ultraplan se nanaša v enem sloju v debelinah 
do 10 mm. Pri polaganju parketa ali drugih 
lesenih oblog je potreben nanos v minimalni 
debelini 3 mm.
Glajenje in izravnavanje tlakov na mavčni ali 
anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno 
po predhodni pripravi površine in nanosu 
Primer-ja G, Mapeprim-a SP ali Eco Prim-a 
PU 1K. Glajenje in izravnavanje starih talnih 
oblog iz ploščic, izdelkov iz kamna, teraca, 
asfalta in ostalih nevpojnih podlag je možno 
po predhodni pripravi površine in nanosu 
Mapeprim-a SP, Mapeprim-a 1K ali Eco 
Prim-a PU 1K.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Klasifikacija po EN 13813: CT-C30-F7-A2fl.
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Mešalno razmerje: 25 - 26 delov vode na 
100 delov (utežnih) Ultraplan-a.
Čas uporabe mešanice: 20 - 30 minut.
Čas strjevanja: 45 - 60 minut.
Pohodnost: po približno 3 urah.
Primerno za oblaganje: po 12 urah.
Barva: rožnato siva.
Nanašanje: kovinska gladilka ali strojni nanos.
Tlačna trdnost po 28 dneh: 30 MPa.
Odpornost na obrus po 28 dneh (Taber 
obrabni test – brus H22 – 200 obratov): 0,7 g.
Emicode: EC1 - izredno nizka stopnja emisij.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 1,6 kg/m2 za vsak milimeter 
debeline nanosa.
Pakiranje: 23 kg vreče.

Ultraplan Ultraplan Eco Ultraplan Maxi

C30-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

EN 13813

C25-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

EN 13813

C35-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

EN 13813
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Mikro-armirana, hitro vezoča, 
samorazlivna izravnalna masa za 
notranje talne površine (za nanose od 
3 do 10 mm).

Področje uporabe:
Glajenje in izravnavanje novih in obstoječih 
predhodno ustrezno učvrščenih, čistih 
in suhih notranjih podlag iz lesa in lesnih 
elementov, suho montažnih estrihov in 
mineralnih tlakov ter starih talnih oblog 
iz keramičnih ploščic, izdelkov iz kamna 
in teraca v notranjih prostorih, ki niso 
izpostavljeni vlagi. Primerna je za oblaganje z 
vsemi vrstami zaključnih talnih oblog, kjer je 
zahtevana najvišja odpornost na mehanske 
statične in dinamične obremenitve. 
Fiberplan se nanaša v enem sloju v 
debelinah od 3 do 10 mm. 
Glajenje in izravnavanje podlag iz lesa in 
lesnih elementov je možno po predhodni 
zapolnitvi reg z Mapeflex-om AC4 ali 
Nivorapid-om, zmešanim z Latex-om Plus, 
pripravi površine in nanosu Mapeprim-a SP 
ali Nivorapid-a, zmešanega z Latexom Plus.
Glajenje in izravnavanje tlakov na mavčni ali 
anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno 
po predhodni pripravi površine in nanosu 
Primer-ja G, Mapeprim-a SP ali Eco Prim-a 
PU 1K.
Glajenje in izravnavanje starih talnih oblog 
iz ploščic, izdelkov iz kamna, teraca, asfalta 
in ostalih nevpojnih podlag je možno po 
predhodni pripravi površine in nanosu 
Mapeprim-a SP, Mapeprim-a 1K ali Eco 
Prim-a PU 1K.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Mešalno razmerje: 25 - 27 delov vode na 
100 delov (utežnih) Fiberplan-a.
Čas uporabe mešanice: 20 - 30 minut.
Nanašanje: kovinska gladilka ali strojni nanos.
Največja debelina enkratnega nanosa: 10 mm.
Primerno za oblaganje: po 45 - 60 minutah.
Pohodnost: po približno 3 urah.
Čas pred oblaganjem: po 12 - 24 urah. 
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru.
Poraba: 1,6 kg/m2 za vsak milimeter 
debeline nanosa.
Pakiranje: 25 kg vreče.

Fiberplan

C25-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2  -s1fl

EN 13813
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D O D A T K I ,  V E Z I V A ,  P R I P R A V L J E N E  S U H E  M E Š A N I C E  
Z A  E S T R I H E  I N  I Z R A V N A L N E  M A S E

Ivory Club – Nemčija (Frankfurt)
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Tiksotropne izravnalne mase
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D O D A T K I ,  V E Z I V A ,  P R I P R A V L J E N E  S U H E  M E Š A N I C E  
Z A  E S T R I H E  I N  I Z R A V N A L N E  M A S E

Polimerni dodatek za izboljšanje 
sprijemnih trdnosti in prilagodljivosti 
- fleksibilnosti hitro vezoče izravnalne 
cementne malte Nivorapid (za nanose 
od 1 do 20 mm).

Področje uporabe:
Dodatek za izboljšanje sprijemnih trdnosti in 
visoko prilagodljivo – fleksibilno izravnavanje 
in niveliranje specifičnih podlag (pod 
pogojem, da so suhe, trdne in čiste) v suhih 
notranjih prostorih z zahtevami za čim 
prejšnjo uporabo/obremenitev, kot so:
•  leseni slepi in ladijski podi, iverne in vezane 

plošče ter parket,
•  kovinske plošče, obstoječe obloge iz PVC-

ja, gume, linoleja, kompaktnega iglanega 
tekstila, keramičnih ploščic in izdelkov iz 
kamna,

•  vse vrste tlakov in sten, tudi če so 
podvrženi upogibanju, tresljajem in 
deformacijam,

•  podlage, ki so podvržene vibracijam in 
upogibanju.

Izravnavanje in niveliranje površin na 
mavčni osnovi je možno po predhodni 
pripravi površine in nanosu Primer-ja G, 
Mapeprim-a SP ali Primer-ja EP.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Latex Plus + Nivorapid.
Temperatura za delo: od +5°C do +30°C.
Mešalno razmerje: 9 kg Latex-a Plus na 
25 kg Nivorapid-a.
Čas uporabe mešanice: približno 15 minut.
Barva mešanice: temno siva.
Nanašanje: kovinska gladilka.
Največja debelina enkratnega nanosa: 20 mm.
Čas strjevanja: 20 minut.
Pričetek vezanja: po 30 minutah.
Pohodnost: po 2 urah.
Čas pred oblaganjem: po 12 - 24 urah.
Skladiščenje: 24 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +5°C in +30°C.
Poraba: 
•  Nivorapid: 1,3 - 1,5 kg/m2 za vsak milimeter 

debeline nanosa.
•  Latex Plus: 0,3 - 0,5 kg/m2 za vsak 

milimeter debeline nanosa.
Pakiranje: 10 kg ročke.

Hitro vezoča, tiksotropirana, 
izravnalna cementna malta za notranje 
talne in stenske površine (za nanose 
od 3 do 20 mm).

Področje uporabe:
Nivorapid se uporablja na notranjih površinah 
(pod pogojem, da so dozorele, suhe, trdne, 
čiste in stabilne), ki niso izpostavljene vlagi za:
•  glajenje in izravnavanje betonskih plošč in 

vseh vrst estrihov,
•  glajenje in izravnavanje obstoječih, s 

podlago čvrsto vezanih oblog iz ploščic, 
kamna in teraca,

•  glajenje in izravnavanje tlakov s talnim 
gretjem,

•  glajenje in izravnavanje betonskih sten, 
cementnih in apneno-cementnih ometov, 
plino betona in stenskih ploščic,

•  popravilo ali izravnavanje stopnic, 
podestov in robov stebrov,

•  polnjenje udrtin in lukenj v tlakih, stenah in 
stropih,

•  izdelavo naklonskih klančin.
Posebej primeren za hitra popravila pred 
polaganjem zaključnih oblog. 
Pri nadgradnji s parketom ali drugimi lesnimi 
oblogami je potreben nanos v minimalni 
debelini 3 mm. 
Popravilo in izravnavanje površin na mavčni 
ali anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno 
po predhodni pripravi površine in nanosu 
Primer-ja G, Mapeprim-a SP ali Eco Prim-a 
PU 1K.
Popravilo in izravnavanje starih talnih oblog 
iz ploščic, izdelkov iz kamna, teraca, asfalta 
in ostalih nevpojnih podlag je možno po 
predhodni pripravi površine in nanosu 
Mapeprim-a SP, Mapeprim-a 1K ali Eco 
Prim-a PU 1K.
Nivorapid, zmešan z Latex-om Plus, je 
primeren za izravnavanje kovinskih površin, 
starih oblog iz gume, PVC-ja, linoleja, 
parketa, iverice in drugih lesnih oblog.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Klasifikacija po EN 13813: CT-C40-F10-A2fl.
Temperatura za delo: od +5°C do +30°C.
Mešalno razmerje: 20 - 22 delov vode na 
100 delov (utežnih) Nivorapid-a.
Čas uporabe mešanice: približno 15 minut.
Čas strjevanja: 20 minut.
Pohodnost: po približno 2 urah.
Primeren za oblaganje: po 4 - 6 urah. 
Razpoložljiva barva: siva.
Nanašanje: s kovinsko gladilko ali ometavanje.
Emicode: EC1 R - izredno nizka stopnja 
emisij.
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru. 
Poraba: 1,6 kg/m2 za vsak milimeter 
debeline nanosa.
Pakiranje: 25 kg vreče, 
4 x 5 kg vreče.

Latex PlusNivorapid

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F10
A2  -s1fl

EN 13813
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Izbirna tabela izdelkov MAPEI  
za pripravo podlage

OPOMBA – Zgornja tabela je zgolj indikativnega značaja. Podrobnejše informacije o izdelkih in sistemskih rešitvah najdete v tehničnih listih ali 
pa se pred izvedbo posvetujte z našo tehnično informativno službo.

*   Estrihi, izvedeni z vezivom Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto ne zahtevajo posebne protiprašne obdelave ali 
utrditve, če so izdelani v skladu s tehničnimi informacijami o izdelku (glej tehnične liste).

1)  Uporabiti izključno v kombinaciji z dvo-komponentnimi reakcijskimi lepili Lignobond, Ultrabond P902 2K in Ultrabond P913 2K.

2)  Uporabiti izključno v kombinaciji z Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond Eco S955 1K, Ultrabond Eco S945 1K, 
Ultrabond S965 1K. 

3)  Za utrditev krhkih in krušljivih podlag ter za površinsko zaporo – tesnjenje podlag s previsokim preostankom vlage pred lepljenjem oblog 
iz lesa z Lignobond, Ultrabond P902 2K, Ultrabond P913 2K, Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K in Ultrabond Eco S955 1K 
(OPOMBA – pri estrihih z vgrajenim talnim gretjem se Primer PU60, Eco Prim PU 1K, Primer MF EC Plus lahko uporabijo le za utrditev 
podlage).

4)  Kot temeljno sprijemni premaz pred nadgradnjo z izravnalnimi masami.

5)  Uporabiti koncentrirani Primer G, ki se mora po nanosu sušiti minimalno 24 ur.

MAPEI priporočal

Podlage
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PODLAGE
Nove
Cementni estrihi l l l l l l l

MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM, TOPCEM PRONTO* estrihi

l l l l l l l

Betonske podlage l l l l l l l l

Anhidritni (kalcij – sulfatni) estrihi l l l l l l (5) l

Estrihi s talnim gretjem l l l l l l

Kovinske površine l

Obstoječe
Ploščice l l l l

Teraco l l l

Naravni kamen l l l

Betonske podlage in estrihi l l l l l l l l

Ta znak se uporablja za označevanje 
izdelkov MAPEI, kateri dosegajo izredno 
nizko emisijo hlapljivih organskih sestavin 
(VOC), certificirano pri GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), mednarodni 
organizaciji za kontrolo izpustov hlapljivih 
sestavin na področju talnih oblog.
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Hotel Messe – Avstrija (Dunaj)
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Sredstva za izboljšanje oprijema
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Temeljni, vpojno-regulacijski, 
sprijemni premaz na osnovi sintetičnih 
smol v vodni disperziji, z zelo nizko 
vsebnostjo hlapljivih organskih 
sestavin (VOC).

Področje uporabe:
Primer G se uporablja v notranjih prostorih 
(pod pogojem, da ni prisotnega kapilarnega 
dviga vlage in je podlaga čista in suha) za:
•  temeljno obdelavo mavčnih in anhidritnih 

(kalcij-sulfatnih) površin pred nadgradnjo 
s cementnimi masami, maltami in lepili za 
ploščice,

•  sprijemni sloj pri izdelavi strojnih mavčnih 
ometov,

•  izboljšanje sprijemnih trdnosti izravnalnih 
mas in malt na cementne, anhidritne, 
mavčne in asfaltne površine ter obstoječe 
obloge iz ploščic in izdelkov iz kamna,

•  reguliranje vpojnosti cementnih in mavčnih 
površin,

•  sprijemni premaz med posameznimi sloji 
pri večplastnih nanosih mas in malt,

•  temeljno obdelavo cementnih površin pred 
zaključno obdelavo z izdelki na mavčni 
osnovi,

•  temeljno obdelavo zidov iz mavčno-
kartonskih, ivernih, vlaknasto-cementnih 
plošč, plino betona in ometov pred 
barvanjem ali polaganjem tapet.

V odvisnosti od namena uporabe, nanašajte 
Primer G koncentriran ali razredčen z vodo 
v razmerjih od 1:1 do 1:3 (glej tehnično 
informacijo o izdelku).
Spoštujte potrebne postopke priprave 
podlage in čase sušenja na različnih 
površinah.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Barva: modrikasta.
Vrednost pH: 8.
Vsebnost trdnih delcev: 18%.
Čas sušenja: 2 uri.
Nanašanje: valjček, čopič, škropljenje.
Emicode: EC1 - izredno nizka stopnja emisij.
Skladiščenje: 24 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +5°C in +30°C.
Poraba: 100 - 200 g/m2, odvisno od 
mešalnega razmerja, poroznosti in vpojnosti 
podlag.
Pakiranje: 25, 10, 5 kg ročke in 1 kg 
plastenke.

Akrilni temeljno sprijemni premaz v 
vodni disperziji za vpojne in nevpojne 
podlage v notranjih prostorih, z 
nizko vsebnostjo hlapljivih organskih 
sestavin (VOC).

Področje uporabe:
Eco Prim T se uporablja v notranjih prostorih 
na vpojnih in nevpojnih površinah (pod 
pogojem, da ni prisotnega kapilarnega dviga 
vlage in je podlaga čista in suha) za:
•  temeljno obdelavo mavčnih, anhidritnih 

(kalcij-sulfatnih) in lesenih površin pred 
nadgradnjo s cementnimi masami, maltami 
in lepili za ploščice,

•  temeljno obdelavo nevpojnih podlag, kot 
npr. obstoječih oblog iz keramičnih ploščic 
in naravnega kamna pred nadgradnjo s 
cementnimi masami, maltami in lepili za 
ploščice,

•  temeljno obdelavo površin z ostanki starih 
lepil in izravnalnih mas pred nadgradnjo s 
cementnimi masami, maltami in lepili za 
ploščice.

V odvisnosti od namena uporabe, nanašajte 
Eco Prim T koncentriran ali razredčen z 
vodo v razmerjih od 1:1 do 1:2 (glej tehnični 
list izdelka).
Spoštujte potrebne postopke priprave 
podlage in čase sušenja na različnih 
površinah.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Oblika sestave: tekočina.
Barva: bela.
Vrednost pH: 7,5.
Vsebnost suhe snovi: 43%.
Čas sušenja: 
•  na betonskih podlagah: 15 - 20 min,
•  na keramičnih ploščicah: 30 - 40 min.
Čas čakanja pred nadgradnjo:
•  na betonskih podlagah: 2 - 3 ure,
•  na keramičnih ploščicah: 4 - 5 ur.
Nanašanje: valjček ali čopič.
Emicode: EC1  – izredno nizka vsebnost 
hlapljivih organskih sestavin.
Skladiščenje: 24 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +5°C in +30°C. 
Poraba: 100 - 200 g/m2, odvisno od načina 
nanašanja, poroznosti in vpojnosti podlag.
Pakiranje: 5 kg in 20 kg ročke.

Primer G Eco Prim T

Za uporabo pripravljen univerzalni 
temeljni sprijemni premaz na 
osnovi akrilnih smol in inertnega 
kremenčevega peska v vodni 
disperziji z zelo nizko vsebnostjo 
hlapljivih organskih sestavin (VOC – 
GEV EC1 PLUS), posebej primeren 
pred nanašanjem grobih ometov, 
izravnalnih mas in lepil za keramične 
ploščice. 

Področje uporabe:
Eco Prim Grip se uporablja v notranjih 
stenskih in talnih vpojnih površinah (pod 
pogojem, da ni prisotnega kapilarnega dviga 
vlage in je podlaga čista in suha) za:
•  temeljno sprejemni premaz na betonskih, 

opečnih, lesenih podlagah itd.;
•  temeljno sprejemni premaz v notranjih 

prostorih pred nanosom izravnalnih mas in 
lepil za keramične ploščice in izdelkov iz 
naravnega in umetnega kamna; 

•  temeljno sprejemni premaz na notranjih 
gladkih in nevpojnih površinah obstoječih 
talnih oblog iz keramičnih ploščic in 
izdelkov iz naravnega in umetnega kamna 
pred nadgradnjo z novimi. 

Eco Prim Grip je pripravljen za uporabo in 
se ne redči. Ne uporabljajte Eco Prim Grip 
na zunanjih nevpojnih površinah.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Konsistenca: pastozna tekočina.
Barva: siva.
Vrednost pH: 8,5.
Vsebnost trdih snovi: 72%.
Viskoznost (Brookfield): 3000 mPa.s.
Emicode: EC1 PLUS – izredno nizka 
vsebnost hlapljivih organskih sestavin.
Nanašanje: valjček ali čopič.
Čas pred nadgradnjo na vpojnih 
površinah: 15 - 20 minut (odvisno od 
temperature in vpojnosti podlage).
Čas pred nadgradnjo na nevpojnih 
površinah: 30 minut (odvisno od 
temperature).
Temperaturna odpornost: odlična.
Skladiščenje: 24 mesecev v originalno 
zaprti embalaži in na suhem prostoru pri 
temperaturah med +5°C in +30°C.
Poraba: 200 - 300 g/m2 (odvisno od 
poroznosti in vpojnosti podlag.
Pakiranje: 5 kg in 10 kg ročke.

Eco Prim Grip
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Enokomponentni, poliuretanski 
temeljno sprijemni premaz brez topil 
za povečanje sprijemnih lastnosti 
poliuretanskih lepil na nevpojnih 
podlagah.

Področje uporabe:
Izboljšanje oprijema Ultrabond P990 1K, 
Ultrabond Eco P992 in Ultrabond Eco 
S955 1K na nevpojne podlage, kot na 
primer: kovine (železo, jeklo, aluminij, baker, 
pocinkane plošče in podobno).
Primer M je pripravljen za uporabo in se 
ga nanaša s čopičem ali valjčkom v tankem 
enakomernem sloju. Nadgradnja z lepilom 
je možna šele po popolni osušitvi oziroma 
takrat, ko sloj Primer-ja M ni več lepljiv na 
otip (po pribljižno 40 minutah pri +23°C in 
50% relativni zračni vlagi).
Primer M se uporablja tudi za izboljšanje 
sprijemnih lastnosti stičnih površin reg 
na nevpojnih podlagah pred tesnjenjem s 
poliuretanskimi tesnilnimi masami Mapeflex 
PU 40, Mapeflex PU 45, Mapeflex PU 50 
SL in Mapeflex PU 55 SL.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: rumena, transparentna.
Vnetljivost: izdelek ni vnetljiv.
Temperatura za delo: od +5°C do +35°C.
Čas površinske osušitve: 40 minut.
Čas pred nanosi tesnilnih mas: 40 minut 
do 1 ura.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: s čopičem ali valjčkom.
Poraba: 50 - 60 g/m2 (10 - 12 g/tm rege širine 
1 cm). 
Pakiranje: 250 g plastenke.

Aktivator za kakovostni oprijem 
dvokomponentnih reakcijskih lepil na 
nevpojne podlage. 

Področje uporabe:
Zagotavljanje kakovostnega oprijema 
dvokomponentnih lepil na osnovi reakcijskih 
smol (Lignobond, Ultrabond P902 2K, 
Ultrabond P913 2K) na slabo vpojne in 
nevpojne podlage, kot so:
•  vse vrste oblog iz mozaika, keramičnih 

ploščic in kamna,
•  podlage iz marmorja, teraca in podobnih 

nevpojnih podlag. 
Po nanosu z uporabo vlažne bombažne krpe 
je zelo pomembno, da se prepreči odlaganje 
prahu oz. drugih snovi, ki bi lahko vplivale 
na oprijem lepila na površino. Primer KL 
se lahko uporablja tudi za redčenje prvega 
nanosa Primer-ja MF (1 kg Primer-ja KL za 
redčenje 6 kg Primer-ja MF A+B)
Spoštujte potrebne postopke priprave 
podlag, čase sušenja pred lepljenjem in 
pravila za delo z lahko vnetljivimi tekočinami.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: rožnata, transparentna.
Vnetljivost: vnetljiv.
Nanašanje: bombažna krpa.
Čas sušenja: 5 minut.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Poraba: 30 - 40 g/m2.
Pakiranje: 1 l (0,8 kg) plastenka in 8 kg 
kovinsko vedro.

Primer KL Primer M
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Temeljni utrditveni premazi  
in sredstva za zaporo vlage
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Enokomponentni, poliuretanski 
temeljni premaz z vsebnostjo 
organskih topil za utrditev in tesnjenje 
tlakov.

Področje uporabe:
Primer PU60 se uporablja za:
•  površinsko zaporo vlage – tesnjenje 

dozorelih podlag z zaključenim krčenjem,
•  utrditev krhkih in krušljivih estrihov pred 

lepljenjem parketa z reakcijskimi lepili,
•  odprašitev podlag pred lepljenjem parketa 

z reakcijskimi lepili,
•  pripravo mešanic s suhim kremenčevim 

peskom ustrezne zrnavosti za zalivanje 
razpok in reg v dozorelem betonu in 
estrihih z zaključenim krčenjem.

V odvisnosti od področja uporabe, nanašajte 
Primer PU60 koncentriran ali razredčen od 
25 do 100 % z Diluente PU (glej tehnično 
informacijo o izdelku). 
Spoštujte potrebne postopke priprave 
podlag, čase sušenja pred nadgradnjo in 
pravila za delo z lahko vnetljivimi tekočinami.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Konsistenca: tekočina.
Barva: rjava, transparentna.
Vnetljivost: vnetljiv.
Temperatura za delo: od  +5°C to +35°C.
Redčenje: od 25% do 100% z razredčilom 
Diluente PU.
Pohodnost: odvisno od razmerja redčenja, 
3 - 8 ur.
Popolna osušitev: 24 ur.
Čas čakanja pred lepljenjem z 
reakcijskimi lepili: 2 - 7 dni.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: čopič ali valjček.
Poraba: 400 - 1200 g/m2, odvisno od 
področja uporabe, strukture in vpojnosti 
podlage.
Pakiranje: 10 kg kovinsko vedro.

Mešanica organskih topil za redčenje 
vseh vrst proizvodov na osnovi 
poliuretanskih smol.

Področje uporabe:
Diluente PU se uporablja za:
• redčenje Primer-ja PU60,
•  redčenje vseh proizvodov na 

osnovi poliuretanskih smol (eno in 
dvokomponentnih),

•  čiščenje delovnega orodja in še svežih 
preostankov proizvodov na osnovi 
poliuretanskih smol.

Spoštujte ustrezna razmerja redčenja in 
pravila za delo z lahko vnetljivimi tekočinami.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentna.
Vnetljivost: vnetljiv.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Poraba: odvisna od področja uporabe;
1 kg Primer-ja PU60 se razredči z 0,25 - 1 
litrom. 
Pakiranje: 9 kg kovinsko vedro.

Primer PU60 Diluente PU

Enokomponentni poliuretanski premaz 
brez topil za odprašitev, učvrstitev in 
zapiranje preostale vlage v podlagi.

Področje uporabe:
Eco Prim PU 1K se uporablja za:
•  površinsko zaporo in tesnjenje na dozorelih 

površinah kot so npr. cementni estrihi z 
zaključenim krčenjem, kjer je preostanek 
vlage višji od dopustnega za polaganje 
lesenih oblog,

•  utrditev krhkih in krušljivih estrihov,
•  odprašitev podlag na cementni in anhidritni 

osnovi.
V primeru zapiranja prevelikega ostanka 
vlage v podlagi Eco Prim PU 1K nanesite 
v minimalno dveh nanosih (podlago je 
potrebno pred nanosom popolnoma očistiti 
oziroma jo posesati s sesalnikom). Nanosa 
izvedite z valjčkom ali s čopičem v časovnem 
razmiku minimalno 3 ur, nikakor pa ne več 
kot 24 ur. Drugi nanos polno posujte s suhim 
kremenčevim peskom ustrezne granulacije 
(Quarzo 1,2). Posip je potreben zaradi 
zagotovitve sprijemljivosti z nadgrajenimi 
sloji. V kolikor površina Eco Prim PU 1K ne 
bo posuta s kremenčevim peskom, je parket 
potrebno položiti med 24 - 72 uro po nanosu 
s poliuretanskim lepilom npr. Ultrabond 
P990 1K, Lignobond P902 2K, Ultrabond 
P902 2K in Ultrabond P913 2K. Neodvisno 
od področja uporabe Eco Prim PU 1K 
vedno uporabljajte koncentriran (glejte 
tehnično informacijo o izdelku).

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Konsistenca: tekočina.
Barva: rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperatura za delo: od  +5°C to +35°C.
Pohodnost: po 9 - 10 urah
Popolna osušitev: 24 ur.
Čas čakanja pred lepljenjem z 
reakcijskimi lepili ali izravnavanjem 
podlage posute s kremenčevim peskom: 
36 ur.
Emicode: EC1 R - zelo nizka stopnja emisije.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: čopič ali valjček.
Poraba: 150 - 200 g/m2 za vsak nanos, 
odvisno od področja uporabe, strukture in 
vpojnosti podlage.
Pakiranje: 10 kg ročka.

Eco Prim PU 1K
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Hitrosušeči enokomponentni 
poliuretanski premaz brez topil, z 
zelo nizko stopnjo emisije hlapljivih 
organskih sestavin (VOC) za 
odprašitev, učvrstitev in zapiranje 
preostale vlage v podlagi

Področje uporabe:
Eco Prim PU 1K Turbo se uporablja za:
•  površinsko zaporo in tesnjenje na dozorelih 

površinah kot so npr. cementni estrihi z 
zaključenim krčenjem, kjer je preostanek 
vlage višji od dopustnega za polaganje 
lesenih oblog,

•  odprašitev in utrditev krhkih in krušljivih 
estrihov na cementni in anhidritni osnovi,

•  odprašitev in utrditev podlag z vgrajenim 
talnim gretjem.

V primeru zapiranja prevelikega ostanka 
vlage v podlagi Eco Prim PU 1K Turbo 
nanesite v minimalno treh nanosih (podlago 
je potrebno pred nanosom popolnoma 
očistiti oziroma jo posesati s sesalnikom). 
Nanose izvedite z valjčkom ali s čopičem v 
časovnem razmiku minimalno 3 ur, nikakor 
pa več kot 72 ur. Zadnji nanos polno 
posujte s suhim kremenčevim preskom 
ustrezne granulacije (Quarzo 1,2). Posip je 
potreben zaradi zagotovitve sprijemljivosti 
z nadgrajenimi sloji. Namesto posipanja 
s kremenčevim peskom se sprijemljivost 
izravnalnih mas lahko doseže z nanosom 
temeljno sprijemnega premaza Eco Prim T 
na površino Eco Prim-a PU 1K Turbo, ko je 
le ta suha in pohodna.
Parket se lahko lepi neposredno na površino 
Eco Prim PU 1K Turbo z uporabo reaktivnih 
lepil – Ultrabond P 990 1K, Ultrabond 
Eco P992 1K, Ultrabond Eco S955 1K, 
Ultrabond P902 2K, Ultrabond P913 2K, 
Lignobond. Pri tem je potrebno paziti, da je 
neposredno lepljenje parketa izvedeno v treh 
dneh po nanosu zadnjega sloja Eco Prim PU 
1K Turbo.
Neodvisno od področja uporabe Eco 
Prim PU 1K Turbo vedno uporabljajte 
koncentriran (glejte tehnično informacijo o 
izdelku).

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Konsistenca: tekočina.
Barva: rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperatura za delo: od +5°C to +35°C.
Pohodnost: po 2 - 3 urah.
Čas čakanja pred lepljenjem parketa z 
reakcijskimi lepili: min. 2 uri, max. 3 dni
Čas čakanja pred izravnavanjem podlage 
posute s kremenčevim peskom: 2 uri.
Emicode: EC1 R - zelo nizka stopnja emisije.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: čopič ali valjček.
Poraba: 0,1 – 0,45 kg/m2.
Pakiranje: 10 kg ročka.

Eco Prim PU 1K 
Turbo

Prani in sušeni kremenčev pesek 
kontrolirane zrnavosti za zagotavljanje 
boljše sprijemljivosti nadgradnih 
slojev pri uporabi poliuretanskih ali 
epoksidnih temeljnih premazov.

Področje uporabe:
Primeren za uporabo v vseh primerih, ko je 
potrebna groba površina za zagotavljanje 
oprijemljivosti izravnalnih mas in lepil. 
Quartz 1.2 se uporablja kot posip za 
temeljne premaze na osnovi smol, epoksida 
in poliuretana.

Tehnični podatki:
Barva: siva – bež.
Zrnavost: 0,7 - 1,2.
Pakiranje: 25 kg vreče.

Dvokomponentni epoksidni sprijemni 
premaz za izdelke iz linije Mapefloor 
ter temeljnosprijemni premaz za 
utrditev in tesnjenje tlakov.

Področje uporabe:
•  Utrditveni premaz za utrjevanje cementnih 

estrihov, suhih ogrevanih estrihov in 
anhidritnih podlag.

•  Utrditvena impregnacija z učinkom 
odpraševanja.

•  Parna zapora pred polaganjem zaključnih 
oblog. Preprečevanje dvigovanja vlage 
zaradi previsoke preostale vlage v podlagi.

Izboljšanje penetracije v podlago se zagotovi 
z redčenjem prvega nanosa Primer-ja 
MF s Primer-jem KL (max. 0,8 litra, kar je 
ekvivalentno 1 kg Primer-ja KL za redčenje 
6 kg kompleta Primer-ja MF A+B).
V primeru nadgradnje z izravnalnimi masami 
ali lepili je potrebno še svež zadnji nanos 
Primer-ja MF polno posuti s Quarzo 1.2 ali 
s suhim kremenčevim peskom, kar zagotovi 
sprijemljivost nadgrajenih slojev s podlago.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentna, rumena.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperatura za delo: od +10°C do +35°C.
Čas pred vgradnjo zaključnih oblog 
oz. pred nanašanjem izravnalnih mas: 
24 - 48 ur, odvisno od temperature.
Čas uporabe mešanice: 90 minut.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 
3 : 1.
Skladiščenje: 24 mesecev.
Nanašanje: čopič ali valjček.
Poraba: 0.2 - 0.3 kg/m2 za vsak nanos. 
Odvisno od vpojnosti podlage.
Pakiranje: 1 kg (A+B) in 6 kg (A+B) kompleti.

Primer MFQuartz 1.2
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Dvokomponentni, nizko viskozni, 
epoksidni, temeljnosprijemni premaz 
brez organskih topil za utrditev in 
tesnjenje tlakov z zelo nizko emisijo 
hlapljivih organskih sestavin (VOC).

Področje uporabe:
Primer MF EC Plus se uporablja za:
•  Utrjevanje površine cementnih estrihov, 

ki so mehansko šibkejši zaradi premajhne 
količine veziv ali zaradi neustrezne nege, 
primeren je tudi za utrjevanje ogrevanih 
estrihov.

•  Parna zapora pred polaganjem parketa. 
Preprečevanje dvigovanja vlage zaradi 
previsoke preostale vlage v estrihu.

•  Proti prašni premaz za cementne in 
anhidritne estrihe z nestabilno površino.

•  Vezivo za mešanje s suhim kremenčevim 
peskom za pripravo sintetičnih malt za 
manjša popravila v podlagi.

•  Impregnacija s površino, ki odbija prah za 
industrijske betonske podlage in podlage 
za izvedbo dvignjenih podov.

Primer MF EC Plus odlikuje nizka 
viskoznost, ki omogoča prodiranje skozi 
celotno debelino estriha, ne da bi ga bilo 
potrebno redčiti. 
Pri nadgradnji s sloji cementnih izravnalnih 
mas posujte še sveži Primer MF EC Plus 
s Quartz-om 1.2 ali s suhim  kremenčevim 
peskom ustrezne granulacije. Izvedite nanos 
izravnalne mase v roku 24 - 36 ur v odvisnosti 
od temperature.

Tehnični podatki (pri 23°C, 50% rel. zračni vlagi):
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentno rumenkasta.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Čas čakanja pred vgradnjo talnih oblog ali 
pred nanašanjem izravnalne mase: 24 ur.
Čas uporabe mešanice: 40 minut.
Temperatura za delo: od +10°C do +30°C.
Mešalno razmerje: 4 : 1 (komp.A : komp.B 
- utežno).
Emicode: EC1 R Plus – zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 24 mesecev.
Nanašanje: čopič ali valjček.
Čas med nanosi: 3 - 24 ur.
Pohodnost: po 24 urah.
Popolna osušitev: po 3 dneh.
Končna trdnost: po 7 dneh.
Poraba: 0,2 - 0,3 kg/m2 za vsak nanos. 
Odvisno od vpojnosti podlage.
Pakiranje: 5 kg (A+B) kompleti.

Primer MF EC Plus

T E M E L J N I  U T R D I T V E N I  P R E M A Z I ,  S R E D S T V A  Z A  Z A P O R O 
V L A G E ,  T E S N I L N E  M A S E  I N  I Z D E L K I  Z A  Č I Š Č E N J E
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Tesnilne mase
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Dvokomponentno epoksidno lepilo za 
konstrukcijska zlepljenja in monolitno 
zalivanje razpok v tlakih. Ne vsebuje 
topil.

Področje uporabe:
Eporip se uporablja v notranjih in zunanjih 
prostorih za:
•  konstrukcijsko lepljenje novega betona na 

stari beton,
•  lepljenje prefabriciranih betonskih elementov,
•  lepljenje jeklenih lamel na beton pri 

konstrukcijskih ojačitvah,
•  zalivanje razpok in reg v dozorelem betonu 

in estrihih z zaključenim krčenjem (obvezen 
površinski posip še svežega lepila s suhim 
kremenčevim peskom zrnavosti 0,4 - 0,7 mm).

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A: tekoča pasta; komp. 
B: tekoča pasta.
Barva mešanice: komp A: črna; komp B: bela.
Mešalno razmerje: 3 : 1 (komp. A : komp. 
B - utežno).
Vnetljivost: ni vnetljivo.
Temperatura za delo: od +5°C do +30°C.
Čas uporabe mešanice:
• pri +10°C : 90 minut;
• pri +23°C : 60 minut;
• pri +30°C : 40 minut.
Čas strjevanja: 
• pri +10°C : 5 - 6 ur;
• pri +23°C : 3 - 4 ure;
• pri +30°C : 90 - 150 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
Končna trdnost: po 15 dneh.
Sprijemna trdnost na beton: 3,0 MPa (lom 
v betonu).
Tlačna trdnost (ASTM C 579)(po 7 dneh): 50 MPa.
Upogibna trdnost (ISO 178)(po 7 dneh): 35 MPa.
Upogibni modul elastičnosti (ISO 178)(po 7 
dneh): 2500 MPa.
Kompresijski modul elastičnosti (ASTM C 
579)(po 7 dneh): 3500 MPa.
Nanašanje: čopič, lopatica ali z zalivanjem.
Skladiščenje: 24 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med + 5°C in + 30°C.
Poraba:
•  za lepljenje: 0,5 - 2 kg/m2 (odvisno od 

hrapavosti podlage),
•  za zalivanje razpok in reg: 1,35 kg/liter 

volumna.
Pakiranje:
• 10 kg vedra (7,5 kg komp. A + 2,5 kg komp. B);
• 2 kg vedra (1,5 kg komp. A + 0,5 kg komp. B).

Zelo hitro vezoča, dvokomponentna 
poliestrska smola za monolitno 
zalivanje razpok v tlakih, kitanje in 
lepljenje različnih materialov.

Področje uporabe:
Eporip Turbo se uporablja v notranjih in 
zunanjih prostorih za:
•  zalivanje razpok in reg v dozorelem 

betonu in estrihih z zaključenim krčenjem 
(obvezen površinski posip še sveže smole 
s suhim kremenčevim peskom zrnavosti 
0,4 – 0,7 mm),

•  hitra popravila lokalnih poškodb in kitanje 
neravnin tlakov (po potrebi se lahko polni 
s suhim kremenčevim peskom ustrezne 
zrnavosti),

•  hitro lepljenje - pričvrstitve betona, 
keramike, kamna, lesa, kovin itd.

Spoštujte potrebne postopke priprave 
podlage.

Tehnični podatki:
Temperatura za delo: od +5°C do +30°C. 
Mešalno razmerje: 500 : 8 (komp. A : komp. 
B – utežno). 
Barva mešanice: siva.
Čas uporabe: 7 minut.
Nanašanje: čopič, lopatica ali z zalivanjem.
Čas strjevanja: 20 - 30 minut.
Končna trdnost: po 2 urah.
Sprijemna trdnost na beton: 3,0 MPa (lom 
v betonu).
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +5°C in +30°C.
Poraba: 
•  za lepljenje: 0,6 - 2,5 kg/m2 (odvisno od 

strukture podlage);
•  za zalivanje razpok in reg: 1,7 kg/liter 

volumna.
Pakiranje: 508 g kompleti (500 g komp. A + 
8 g komp. B).

Eporip Eporip Turbo

EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

T E M E L J N I  U T R D I T V E N I  P R E M A Z I ,  S R E D S T V A  Z A  Z A P O R O 
V L A G E ,  T E S N I L N E  M A S E  I N  I Z D E L K I  Z A  Č I Š Č E N J E
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Izdelki za čiščenje
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T E M E L J N I  U T R D I T V E N I  P R E M A Z I ,  S R E D S T V A  Z A  Z A P O R O 
V L A G E ,  T E S N I L N E  M A S E  I N  I Z D E L K I  Z A  Č I Š Č E N J E

Čistilno sredstvo za odstranjevanje 
ostankov lepil na izgotovljenih 
parketih.

Področje uporabe:
Odstranjevanje ostankov enokomponentnih 
poliuretanskih lepil, epoksidnih in 
poliuretanskih dvokomponentnih lepil na 
izgotovljenih parketih.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentna.
Vnetljivost: vnetljiv.
Priporočena temperatura nanosa: med 
+5°C in +35°C.
Čas sušenja: 24 ur.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: bombažna krpa.
Poraba: 0,3 kg/m2.
Pakiranje: 1 in 3 kg sodčki.
Poraba: 0,05 - 0,20 kg/m2.
Pakiranje: 1 l (0,85 kg) pločevinka.

Vlažne krpice za čiščenje rok.

Področje uporabe:
Odstranjevanje svežega lepila in tesnilnih 
mas z rok in podlage. Posebej primerno 
za odstranjevanje enokomponentnih 
poliuretanskih lepil (Ultrabond P990 
1K, Ultrabond Eco P992 1K) in 
dvokomponentnih epoksi poliuretanskih lepil 
(Ultrabond P902 2K, Lignobond).
Cleaner H krpice so hiter in priročen 
pripomoček za čiščenje rok na delovišču, 
kjer ni tekoče vode. Raztopina v katero 
so namočene krpice vsebuje vitamin E za 
zaščito rok in naravne arome, ki zagotavljajo 
prijeten vonj.

Pakiranje: plastične posode, ki vsebujejo 80 
krpic (20 x 30 cm).

Cleaner L

Gel na bazi topil, za odstranjevanje 
lepil in barv.

Področje uporabe:
•  Odstranjevanje starih naravnih in sintetičnih 

lepil in barv.
•  Čiščenje starih lepil iz lesa, keramičnih 

oblog, izravnalnih mas, mozaika, gipsa, 
kovine, vlakneno-cementnih oblog.

Po obdelavi površine s Pulicol 2000, 
površino temeljito očistite z vodo in izperite.

Tehnični podatki:
Konsistenca: gel.
Barva: transparentna.
Vnetljivost: vnetljiv.
Priporočena temperatura nanosa: med 
+10°C in +35°C.
Čas čakanja pred odstranitvijo PULICOL-a 
2000:
•  lepila v vodni disperziji ali raztopinah: 5 

minut,
•  reaktivna lepila: 60 minut.
Skladiščenje: 24 mesecev.
Nanašanje: s čopičem.
Poraba: 0,3 kg/m2.
Pakiranje: 1 in 3 kg sodčki.

Pulicol 2000 Cleaner H
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Izbirna tabela izdelkov MAPEI  
za lepljenje lesenih talnih oblog

OPOMBA – Zgornja tabela je zgolj indikativnega značaja. Podrobnejše informacije o izdelkih in sistemskih rešitvah najdete v tehničnih listih 
ali pa se pred izvedbo posvetujte z našo tehnično informativno službo.

MAPEI priporoča

Za pritrjevanje elementov, ki niso dovolj 

dobro sprijeti s podlago

Pasovno lepljenje
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TIP PARKETA

Notranji prostori

Lamelni parket (EN 13488) l l l l l l

Lam parket (EN 13227) l l l l l l

Klasični parket (EN 13226) l l l l l l l

Masivne sestavljene plošče (EN 13629) l l l l l l l

Panelni troslojni in gotovi dvoslojni 
parket (EN 13489)

l l l l l l l l:

Laminatne in plavajoče položene talne 
obloge

Zaključne letvice l l l

Stopniščni leseni elementi

Zunanji prostori l

Ta znak se uporablja za označevanje 
izdelkov MAPEI, kateri dosegajo izredno 
nizko emisijo hlapljivih organskih sestavin 
(VOC), certificirano pri GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), mednarodni 
organizaciji za kontrolo izpustov hlapljivih 
sestavin na področju talnih oblog.
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Politeama Theatre – Italija (Poggibonsi)

L E P I L A  Z A  L E S E N E  I N  L A M I N A T N E  T A L N E  O B L O G E
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Disperzijska lepila



L E P I L A  Z A  L E S E N E  I N  L A M I N A T N E  T A L N E  O B L O G E

Hitro vezoče disperzijsko lepilo z nizko 
vsebnostjo vode za lepljenje lesenih 
talnih oblog.

Področje uporabe:
Lepljenje lesenih talnih oblog v notranjih 
prostorih:
• mozaik parket,
• vse vrste lamelnega parketa,
• lam parket,
•  manjše dimenzije klasičnega parketa, 

katerekoli lesne vrste.

Tehnični podatki:
Konsistenca: gosta pasta.
Barva: bež in rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +30°C.
Odprti čas: približno 30 minut.
Pohoden: po 24 urah.
Poliranje: ko je lepilo popolnoma posušeno 
(minimalno 10 dni).
Skladiščenje: 24 mesecev. Zaščititi pred 
zmrzaljo.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0.8 - 1.0 kg/m2.
Pakiranje: 20 kg in 12 kg vedra.

Disperzijsko lepilo z nizko vsebnostjo 
vode za lepljenje oblog iz lesa. 

Področje uporabe:
Lepljenje na vlago malo občutljivih oblog iz 
lesa v notranjih prostorih, kot so:
• mozaik parket,
• vse vrste lamelnega parketa,
•  manjše dimenzije klasičnega parketa, ki ni 

zelo občutljiv na vlago.

Tehnični podatki:
Konsistenca: gosta pasta.
Barva: bež in rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +30°C.
Odprti čas: približno 30 minut.
Pohoden: po 24 urah.
Poliranje: ko je lepilo popolnoma posušeno 
(minimalno 10 dni).
Skladiščenje: 24 mesecev. Zaščititi pred 
zmrzaljo.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0.8 - 1.0 kg/m2.
Pakiranje: 20 kg  in 12 kg vedra.

Adesilex LC/R Adesilex LC/RP
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Dvokomponentna epoksi poliuretanska lepila
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L E P I L A  Z A  L E S E N E  I N  L A M I N A T N E  T A L N E  O B L O G E

Dvokomponentno epoksi poliuretansko 
lepilo za vse vrste in dimenzije lesenih 
talnih oblog.

Področje uporabe:
Lepljenje vseh tipov in dimenzij lesenih talnih 
oblog na vse vrste podlag. Priporočljivo za 
ogrevane estrihe.

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A: gosta pasta; komp. 
B: tekoča pasta.
Barva: komp. A: temno rjava ali bež; komp. 
B: belkasta.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B =  
90 : 10.
Čas uporabe mešanice: 60 - 70 minut.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +30°C.
Odprti čas: 1 ura.
Čas utrjevanja lepila: 5 ur.
Pohodnost: po 24 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
Skladiščenje: 24 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,0 kg/m2. 
Pakiranje: 10 kg in 5 kg vedra (A + B).

Dvokomponentno epoksi poliuretansko 
lepilo za lesene talne obloge.

Področje uporabe:
Lepljenje vseh vrst in dimenzij lesenih talnih 
oblog na vse vrste podlag. Primerno za 
ogrevane estrihe.

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A: pastozna; komp. B: 
pastozna.
Barva: komp. A: bež ali rjava; komp. B: 
belkasta.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 
90 : 10.
Čas uporabe mešanice: 60 - 70 minut. 
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in + 35 °C.
Odprti čas: 60 minut.
Pohodnost: po 24 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
Skladiščenje: 24 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 1,0 - 1,5 kg/m2.
Pakiranje: 10 kg vedra (A+B).

Ultrabond P902 2K

Dvokomponentno epoksi poliuretansko 
lepilo za lepljenje lesenih talnih oblog

Področje uporabe:
Ultrabond P913 2K se uporablja za lepljenje 
klasičnega masivnega parketa srednjih 
dimenzij in za lepljenje vseh vrst izgotovljenih 
lesenih talnih oblog.

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A: pastozna; komp. B: 
pastozna.
Barva: komp. A: bež ali rjava; komp. B: bež.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 
90 : 10.
Čas uporabnosti mešanice: 60 minut.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +30°C.
Odprti čas: 60 minut.
Pohoden: po 24 urah.
Brušenje: po 3 dneh.
Skladiščenje: 24 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 1,0 - 1,5 kg/m2.
Pakiranje: 10 kg vedra (A + B).

Ultrabond P913 2KLignobond
Nova formula
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Enokomponentna poliuretanska lepila
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L E P I L A  Z A  L E S E N E  I N  L A M I N A T N E  T A L N E  O B L O G E

Enokomponentno, za uporabo 
pripravljeno, elastično poliuretansko 
lepilo brez vsebnosti topil in z zelo 
nizko emisijo hlapljivih organskih 
sestavin (VOC) za lepljenje lesenih 
talnih oblog.

Področje uporabe:
Lepljenje izgotovljenih in klasičnih masivnih 
lesenih talnih oblog ter vseh oblik večslojnih 
lesenih elementov na vse vrste podlag. 
Posebej je primerno za talno ogrevane 
površine.
Lepilo je primerno za izvajalce, ki so alergični 
na epoksi in epoksi poliuretanske izdelke.
Izdelek nima nobenih varnostnih opozoril 
in ne vsebuje topil oz. drugih sestavin, ki 
oddajajo neprijeten vonj. Zaradi tega je še 
posebej primeren za prenovitvena dela in za 
uporabo blizu naseljenih prostorov.
Ne priporočamo ga za vgradnjo 
izgotovljenega masivnega ali klasičnega 
masivnega parketa brez utorov in peres.

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +35°C.
Odprti čas: 140 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
EMICODE klasifikacija: EC1 – zelo nizka 
emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,0 kg/m2.
Pakiranje: 15 kg aluminijaste vrečke v 
plastičnem vedru.

Enokomponentno, za uporabo 
pripravljeno, elastično poliuretansko 
lepilo brez vsebnosti topil in z zelo 
nizko emisijo hlapljivih organskih 
sestavin za vse vrste izgotovljenih 
večslojnih lesenih talnih oblog in 
klasičnega parketa.

Področje uporabe:
Lepljenje izgotovljenega in klasičnega 
masivnega parketa ter vseh oblik in tipov 
večslojnih lesenih elementov na vse vrste 
podlag.
Posebej primerno za talno ogrevane 
površine. 
Ultrabond P990 1K je nevtralnega vonja, ne 
vsebuje topil in prostih aminov in je, kot tak, 
primeren tudi za izvajalce, ki so alergični na 
epoksi in epoksi poliuretanske izdelke.

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež in rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +35°C.
Odprti čas: 110 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
EMICODE klasifikacija: EC1 R – zelo nizka 
emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,0 kg/m2.
Pakiranje: 15 in 7 kg aluminijaste vrečke v 
plastični posodi.
Zaboj z dvajsetimi 600 ml aluminijastimi 
črevesi.

Ultrabond P990 1K Ultrabond Eco  
P992 1K

Enokomponentno ekspanzijsko 
poliuretansko lepilo za injektiranje in 
popravilo delov lesene talne obloge, ki 
ni dobro sprijeta s podlago.

Področje uporabe:
Pritrjevanje in popravilo parketnih elementov 
v notranjih prostorih, ki niso dobro sprijeti 
s podlago. Izdelek se injektira v luknjice 
izvrtane ob robu stikov med parketnimi 
deščicami. Ultrabond P-R9 se lahko 
uporablja za utrjevanje izgotovljenega 
parketa in lakiranega parketa tako pred, kot 
tudi po lakiranju. Pri uporabi Ultrabond P-R9 
bodite previdni.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura nanosa: med 
+10°C in +35°C.
Brušenje: po 24 urah.
Pohodnost: po 24 urah.
Skladiščenje: 6 mesecev.
Nanašanje: z iztiskanjem iz plastenke.
Poraba: 1 - 2 ml na vsako luknjo.
Pakiranje: 0,5 kg plastenke.

Ultrabond P-R9
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Lepila na osnovi modificiranega silana



41

L E P I L A  Z A  L E S E N E  I N  L A M I N A T N E  T A L N E  O B L O G E

Enokomponentno lepilo na osnovi 
polimerov modificiranega silana, brez 
vsebnosti izocianata in topil ter z 
izredno nizko stopnjo emisije hlapljivih 
organskih sestavin (VOC – GEV EC1 
R Plus), za lepljenje vseh vrst lesenih 
talnih oblog.

Področje uporabe:
Lepljenje izgotovljenih in klasičnih masivnih 
lesenih talnih oblog ter vseh oblik in tipov 
večslojnih lesenih elementov na vse vrste 
podlag. Lepilo je primerno za talno ogrevane 
površine.
Izdelek na embalaži nima nobenih varnostnih 
opozoril in ne vsebuje topil, izocianata, 
prostih aminov oz. drugih sestavin, ki 
oddajajo neprijeten vonj, zato je še posebej 
primerno za izvajalce, ki so alergični na 
epoksi in epoksi poliuretanske izdelke.
Izdelek se na lahek način odstranjuje iz rok 
oz. iz površine izgotovljenega parketa. 
Posebej primeren za uporabo kadar je 
potrebno hitro fi ksiranje parketnih elementov.

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +35°C.
Odprti čas: 50 - 60 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
EMICODE: EC1 R Plus – zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,2 kg/m2.
Pakiranje: 15 kg aluminijaste vrečke v 
plastičnem vedru.

Ultrabond Eco 
S955 1K

Ultrabond Eco 
S945 1K

Enokomponentno lepilo na osnovi 
modificiranega silana brez vsebnosti 
izocianata in topil z izredno nizko 
stopnjo emisije hlapljivih organskih 
sestavin (VOC), za lepljenje 
izgotovljenih večslojnih lesenih talnih 
oblog.

Področje uporabe:
Lepljenje izgotovljenih, večslojnih lesenih 
talnih oblog na vse vrste podlag.
Lepilo je primerno za talno ogrevane 
površine.
Izdelek na embalaži nima nobenih varnostnih 
opozoril in ne vsebuje topil, izocianata, 
prostih aminov oz. drugih sestavin, ki 
oddajajo neprijeten vonj, zato je še posebej 
primerno za izvajalce, ki so alergični na 
epoksi in epoksi-poliuretanske izdelke. 
Izdelek se na lahek način odstranjuje iz 
rok oz. iz površine izgotovljenega parketa. 
Posebej primeren za uporabo, kadar je 
potrebno hitro fi ksiranje parketnih elementov.

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +35°C.
Odprti čas: 45 - 60 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
EMICODE: EC1 R Plus – zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,2 kg/m2.
Pakiranje: 15 kg aluminijaste vrečke v 
plastičnem vedru.

Enokomponentno lepilo na osnovi 
polimerov modificiranega silana z 
nizkim modulom elastičnosti, brez 
vsebnosti izocianata in topil, z dolgim 
odprtim časom ter z izredno nizko 
stopnjo emisije hlapljivih organskih 
sestavin (VOC – GEV EC1 R Plus), 
za lepljenje vseh vrst lesenih talnih 
oblog, tudi tikovega lesa na zunanjih 
površinah.

Področje uporabe:
Lepljenje izgotovljenih in klasičnih masivnih 
lesenih talnih oblog ter vseh oblik in tipov 
večslojnih lesenih elementov na vse vrste 
podlag. Lepilo je primerno tudi za lepljenje 
tikovega lesa na zunanjih površinah. 
Primerno za talno ogrevane površine.
Izdelek na embalaži nima nobenih varnostnih 
opozoril in ne vsebuje topil, izocianata, 
prostih aminov, zato je še posebej primeren 
za izvajalce, ki so alergični na epoksi in 
epoksi poliuretanske izdelke.
Izdelek se na lahek način odstranjuje iz rok 
oz. iz površine izgotovljenega parketa. 

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +35°C.
Odprti čas: 110 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
EMICODE: EC1 R Plus – zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,2 kg/m2.
Pakiranje: 15 kg aluminijaste vrečke v 
plastičnem vedru.

Ultrabond S965 1KUltrabond S965 1K
NOVO NOVO
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Barvne tesnilne mase
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LAKI ,  POLNILNE MASE,  OLJA IN  BARVNE TESNILNE MASE  
ZA  LESENE TALNE OBLOGE

Akrilna tesnilna masa v vodni 
disperziji primerna za uporabo na 
lesenih talnih površinah.

Področje uporabe:
Tesnjenje spojev med leseno talno oblogo 
in med različnimi vrstami talnih oblog. Ko 
se spoj posuši je Silwood mogoče brusiti in 
lakirati.
Na voljo v široki paleti barv: (hrast, iroko, 
doussie, wenge, teak, oreh, češnja, bukev, 
javor in breza)
Barvni spekter predstavlja realen odtenek 
lesnih vrst, ki se najpogosteje uporabljajo.

Tehnični podatki:
Konsistenca: pastozna.
Barva: hrast, iroko, doussie, wenge, teak, 
oreh, češnja, bukev, javor in breza.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+5°C in +35°C.
Čas površinske osušitve: 10 - 20 minut.
Brušenje: po 24 urah, po brušenju se 
Silwood lahko prelakira.
EMICODE: EC1 – zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: z iztiskanjem iz kartuše.
Poraba: Glede na velikost spojev, ki jih je 
potrebno zapolniti. Izračunana volumska 
masa je 1,75 g/cm2.
Pakiranje: 310 ml kartuše.

Tesnilna masa na osnovi polimerov 
modificiranega silana, brez vsebnosti 
topil in izocianata, z zelo nizko stopnjo 
emisije hlapljivih organskih sestavin 
(VOC – GEV EC1 R Plus). Silwood 
Decking ima nizek modul elastičnosti 
in je primeren za tesnjenje vseh vrst 
lesenih talnih oblog v notranjih in 
zunanjih površinah.

Področje uporabe:
Tesnjenje spojev med elementi lesene 
talne obloge pri notranjih in zunanjih talnih 
površinah in tesnjenje stikov med različnimi 
tipi lesenih talnih oblog.
Tesnjenje lesenih talnih oblog na balkonih, 
terasah, ob bazenih ter v bolj zahtevnih 
okoljih, kot so wellness centri in toplice.
Tesnjenje lesenih talnih oblog iz tikovega 
lesa, ki je na zunanjo podlago lepljen 
z Ultrabond S965 1K. Po popolni 
polimerizaciji se Silwood Decking lahko 
brusi, primeren pa je tudi za nadaljnjo 
obdelavo z Ultracoat Oil ali z Ultracoat laki 
na vodni osnovi.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tiksotropna pasta.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+5°C in +35°C.
Brušenje: po 4 - 5 dneh. Po brušenju se 
izdelek lahko polakira ali naolji.
Čas površinske osušitve: 15 minut ± 2 
minuti.
EMICODE: EC1 R Plus – zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Barva: črna.
Poraba: odvisno od velikosti spojev.
Pakiranje: škatla, ki vsebuje dvajset 600 ml 
tub.

Silwood Silwood Decking



Polnilne mase
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LAKI ,  POLNILNE MASE,  OLJA IN  BARVNE TESNILNE MASE  
ZA  LESENE TALNE OBLOGE

Polnilna masa na vodni osnovi z 
izredno nizko vsebnostjo hlapljivih 
organskih sestavin (VOC) in brez 
vsebnosti NMP. Mešanica izdelka s 
finim lesnim prahom je primerna za 
pripravo podlage pred lakiranjem z 
laki na vodni osnovi.

Področje uporabe:
Pripravljen z brusnim lesnim prahom je 
primeren za zapiranje vseh vrst razpok in 
nepravilnosti v lesenih oblogah (mešalno 
razmerje Ultracoat Acqua Plus : lesni prah 
= 3 - 4 : 1).
Ultracoat Acqua Plus se nanaša z 
Ultracoat Steel Spatula (nerjavečo lopatico), 
s katero vtremo čim več pripravljene 
mešanice v odprtine v leseni talni oblogi. 

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: belkasta.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Brušenje: po približno 1 uri.
Lakiranje: površino lahko lakiramo po 3 
urah in v naslednjih 5 urah z lakom na vodni 
osnovi.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: Ultracoat Steel Spatula 
(nerjaveča lopatica).
Poraba: 100 - 120 g/m2 na nanos.
Pakiranje: 5 kg plastenke.

Nitro celulozna polnilna masa na 
osnovi topil. Mešanica finega lesnega 
prahu z Ultracoat LS za kitanje lesenih 
talnih oblog je primerna tudi za 
polnjenje velikih reg in fug.

Področje uporabe:
Ultracoat LS se uporablja za fugiranje 
in pripravo klasičnih lesenih talnih oblog, 
tako novo vgrajenih, kot tudi takšnih, ki so 
potrebne sanacije.
Fugirno maso dobimo z mešanjem Ultracoat 
LS s finim lesnim prahom, ki nastane med 
brušenjem talne obloge, (mešalno razmerje 
Ultracoat LS : lesni prah = 3 - 5 : 1). 
Ultracoat LS se nanaša z Ultracoat Steel 
Spatula (nerjavečo lopatico), s katero vtremo 
čim več pripravljene mešanice v odprtine v 
leseni talni oblogi. 

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: rjava.
Vnetljivost: vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Brušenje: po 30 minutah.
Lakiranje: po 30 minutah.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: Ultracoat Steel Spatula 
(nerjaveča lopatica).
Poraba: 100 - 120 g/m2 na nanos.
Pakiranje: 10 kg plastenke.

Ultracoat  
Acqua Plus Ultracoat LS
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Temeljni laki na vodni osnovi
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LAKI ,  POLNILNE MASE,  OLJA IN  BARVNE TESNILNE MASE 
ZA  LESENE TALNE OBLOGE

Ultracoat P920 2K

Dvokomponentni poliuretanski 
temeljni lak na vodni osnovi z izredno 
nizko vsebnostjo hlapljivih organskih 
sestavin (VOC) in brez NMP za vse 
vrste lesenih talnih oblog z lastnostjo 
poudarjanja barve in teksture lesa

Področje uporabe:
Lakiranje klasičnih lesenih talnih oblog. 
Primeren je tako za novo vgrajene talne 
obloge, kot tudi za talne obloge, ki so 
potrebne sanacije.
Ultracoat P920 S-T je dvokomponentni vodni 
temeljni lak, ki ga odlikuje visoka izolativna moč 
ter je hkrati enostaven za nanašanje in obrus.
Zmanjšuje problem prekrivanja. Ultracoat 
P920 S-T je bil razvit posebej za nanos 
neposredno na les, saj preprečuje nastanek 
neenakomerne obarvanosti na lesnih 
vrstah, ki vsebujejo veliko tanina in drugih 
vodotopnih barvil (kot so hrast, teak, itd.). 
Zato je še posebej primeren za zahtevnejše 
lesne vrste, saj preprečuje, da bi le te postale 
temnejše oziroma bolj rdeče.
Sestava Ultracoat P920 S-T na osnovi smol 
nove generacije omogoča skoraj enak izgled 
lesa kot pri uporabi tradicionalnih premazov 
na osnovi topil.
Ultracoat P920 S-T vsebuje visoko 
stopnjo suhe trdne snovi. Ko se 
uporablja v kombinaciji z Ultracoat 
P915 (enokomponentnim vodnim lakom) 
ali v kombinaciji z Ultracoat P925 
(dvokomponentnim vodnim lakom) se 
lahko cikel lakiranja zaključi v dveh nanosih 
(srednja obremenitev) ali v treh nanosih 
(visoka do zelo visoka obremenitev).
V kolikor je za zaključno lakiranje uporabljen 
enokomponentni zaključni lak na vodni 
osnovi Ultracoat P915, priporočamo nanos 
dveh ali treh slojev zaključnega laka.

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A tekočina, komp. B 
tekočina.
Barva: komp. A transparentna, komp. B 
belkasta.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Rok trajanja mešanice: 2 uri.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 
5 : 1 (po prostornini).
Največje dovoljeno razmerje redčenja 
(Dir. 2004/42/CEE): 10% s čisto vodo ali 
Ultracoat EL. Priporočljivo vedno kadar se 
lakira pri višjih temperaturah.
Brušenje: po 12 urah.
Ponovno lakiranje: po 2 urah in v naslednjih 
12 urah.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: z valjčkom Ultracoat Roller 
Plus ali s čopičem.
Poraba: 
80 - 100g/m2 
na nanos.
Pakiranje: 
6 l plastenka 
(A+B).

Hitro sušeči, enokomponentni temeljni 
lak na vodni osnovi z zelo nizko 
emisijo hlapljivih organskih sestavin 
in brez vsebnosti NMP za lesene talne 
obloge.

Področje uporabe:
Ultracoat Universal Base se uporablja 
za pripravo klasičnih novih ali obnovljenih 
lesenih talnih površin.
Enokomponentni vodni lak, ki ga odlikuje 
visoka izolativnost, hkrati pa zagotavlja 
odlično pokrivanje in minimalizira sledi 
delovnih stikov. Ultracoat Universal Base 
je enostaven za uporabo, lahko se brusi 
in zaradi hitrega sušenja omogoča hiter 
zaključek del.
Za uporabo Ultracoat Universal Base 
na zelo trdih lesnih vrstah ali na lesnih 
vrstah, ki so bogate z ekstrati, se priporoča 
izvedba predhodnega preizkusa ali uporaba 
dvokomponentnega temeljnega laka 
Ultracoat P920 2K ali Ultracoat P920 S-T.
Zaradi visoke vsebnosti suhe snovi 
Ultracoat Universal Base v kombinaciji z 
dvokomponentnim lakom na vodni osnovi 
Ultracoat P925 dovoljuje sistem lakiranja 
v samo dveh nanosih. V primeru, da se za 
zaključno lakiranje uporabi enokomponentni 
vodni lak Ultracoat P915 se sistem lakiranja 
lahko zaključi v dveh ali treh nanosih. 

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentna.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: od 
+10°C do +35°C.
Največje dovoljeno razmerje redčenja 
(Dir. 2004/42/CEE): 10% s čisto vodo ali 
Ultracoat EL. Priporočljivo vedno kadar se 
lakira pri višjih temperaturah.
Brušenje: po 2 urah.
Nadaljevanje z lakiranjem: po 2 urah in v 
naslednjih 5 urah.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: Ultracoat Roller Plus ali čopič.
Poraba:
80 - 100 g/m2 
za vsak nanos.
Pakiranje:
5 l plastenka.

Ultracoat P920 S-T

Dvokomponentni temeljni lak na vodni 
osnovi z izredno nizko vsebnostjo 
hlapljivih organskih sestavin (VOC), 
brez vsebnosti NMP, za lesene talne 
obloge.

Področje uporabe:
Lakiranje klasičnih lesenih talnih oblog. 
Primeren je tako za novo vgrajene talne 
obloge, kot tudi za talne obloge, ki so 
potrebne sanacije.
Ultracoat P920 2K je dvokomponentni vodni 
temeljni lak, ki ga odlikuje visoka izolativna moč 
ter je hkrati enostaven za nanašanje in obrus.
Zmanjšuje problem prekrivanja. Ultracoat 
P920 2K je bil razvit posebej za nanos 
neposredno na les, saj preprečuje nastanek 
neenakomerne obarvanosti na lesnih 
vrstah, ki vsebujejo veliko tanina in drugih 
vodotopnih barvil (kot so hrast, teak, itd.). 
Zato je še posebej primeren za zahtevnejše 
lesne vrste, saj preprečuje, da bi le te postale 
temnejše oziroma bolj rdeče.
Ultracoat P920 2K vsebuje visoko 
stopnjo suhe trdne snovi. Ko se 
uporablja v kombinaciji z Ultracoat 
P915 (enokomponentnim vodnim lakom) 
ali v kombinaciji z Ultracoat P925 
(dvokomponentnim vodnim lakom) se 
lahko cikel lakiranja zaključi v dveh nanosih 
(srednja obremenitev) ali v treh nanosih 
(visoka do zelo visoka obremenitev). 
V kolikor je za zaključno lakiranje uporabljen 
enokomponentni zaključni lak na vodni 
osnovi Ultracoat P915, priporočamo nanos 
dveh ali treh slojev zaključnega laka.

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A tekočina, komp. B 
tekočina.
Barva: komp. A transparentna, komp. B 
belkasta.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Rok trajanja mešanice: 2 uri.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 
5 : 1 (volumsko).
Največje dovoljeno razmerje redčenja 
(Dir. 2004/42/CEE): 10% s čisto vodo ali 
Ultracoat EL. Priporočljivo vedno, kadar se 
lakira pri višjih temperaturah.
Brušenje: po 12 urah.
Ponovno lakiranje: po 2 urah in v naslednjih 
12 urah.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: z valjčkom Ultracoat Roller 
Plus ali s čopičem.
Poraba: 
80 - 100g/m2 na 
nanos.
Pakiranje: 
6 l plastenka (A+B).

Ultracoat 
Universal Base

NOVO



Zaključni laki na vodni osnovi



49

LAKI ,  POLNILNE MASE,  OLJA IN  BARVNE TESNILNE MASE  
ZA  LESENE TALNE OBLOGE

Ultracoat P915

Dvokomponentni poliuretanski zaključni 
lak na vodni osnovi z izredno nizko 
vsebnostjo hlapljivih organskih sestavin 
(VOC) in brez vsebnosti NMP. Odlikuje ga 
visoka abrazijska odpornost in odpornost 
na mehansko obrabo. Primeren za tla z 
intenzivno pohodnostjo.

Področje uporabe:
Ultracoat P925 2K je ekstremno visoko 
zaščiten (izjemno močna zaščita pred obrabo 
in odrgninami) pokrivni lak, ki se ga uporablja 
za zaščito novih lesenih talnih oblog, kot tudi 
talnih oblog, ki so potrebne sanacije. Primeren 
za tla z intenzivno pohodnostjo (javni uradi, 
šole, nakupovalna središča, letališča, razstavni 
prostori, itd.).
Ultracoat P925 dosega izjemno odpornost na 
obremenitve, takšna obstojnost do sedaj še ni 
bila dosegljiva z uporabo lakov na vodni osnovi. 
Na parketu pusti privlačen naraven izgled.
Talne obloge obdelane z Ultracoat P925 imajo 
naraven, izravnan izgled in se lahko zelo enostavno 
čistijo, podobno kot pri impregnaciji z olji in voski.
V kolikor je Ultracoat P925 nanesen neposredno 
na les, poživi barvo parketa ne da bi z leti 
porumenel.
En nanos zaključnega laka Ultracoat P925 na 
površino, predhodno obdelano z temeljnim lakom 
Ultracoat P920 2K ali Ultracoat P920 S-T, je 
običajno dovolj za dokončanje cikla lakiranj.
V primeru, da bo talna obloga podvržena izjemno 
visokim obremenitvam, je priporočen nanos 
treh slojev zaključnega laka Ultracoat P925. 
Kot alternativa se lahko Ultracoat P925 uporabi 
neposredno na les, brez uporabe temeljnega 
premaza.
Ultracoat P925 je na voljo v naslednjih barvnih 
odtenkih: ekstra mat (10 gloss – Ultracoat 
P925/T), mat (30 gloss – Ultracoat P925/O), sijaj 
(60 gloss – Ultracoat P925/S).

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A tekočina, komp. B 
tekočina.
Barva: komp. A transparentna, komp. B belkasta.
Stopnja sijaja: ekstra mat (10 gloss), mat (30 
gloss), sijaj (60 gloss).
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Rok trajanja mešanice: 2 uri.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 10 : 1 
(volumsko).
Največje dovoljeno razmerje redčenja  
(Dir. 2004/42/CEE): 10% s čisto vodo ali 
Ultracoat EL.
Brušenje: po 12 urah.
Ponovno lakiranje: po 3 urah in v naslednjih 5 
urah.
Pripravljen za uporabo: po 36 - 48 urah.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: z valjčkom (Ultracoat Roller Plus ali 
Ultracoat Roller Finish, 
glede na to ali gre za  
prvi ali nadaljnji nanos  
laka) ali s čopičem.
Poraba: 70 - 90 g/m2 
na nanos.
Pakiranje: 5,5 l 
plastenka (A+B).

Ultracoat P925

Počasi hlapljiva zmes za podaljšanje 
odprtega časa lakov za parket.

Področje uporabe:
Ultracoat EL je proizvod, ki se dodaja lakom 
na vodni osnovi, z namenom podaljševanja 
odprtega časa mešanice. Ultracoat EL 
se lahko dodaja lakom linije Ultracoat: 
Ultracoat P920 2K, Ultracoat P915 in 
Ultracoat P925.
Ultracoat EL je mešanica koalescentov, 
z lastnostjo postopnega uparevanja, ki se 
dodaja parketnim lakom na vodni osnovi. 
Uporaba Ultracoat-a EL je še posebej 
priporočljiva pri višjih temperaturah oziroma 
takrat, ko za nanos laka potrebujemo več 
časa. Posebej priporočljivo, kadar se opravlja 
bolj zahtevna lakiranja.
Laku lahko dodamo 5 - 10% Ultracoat-a EL, 
pri čemer se mešanica uporablja po enakem 
principu.
Dodajanje Ultracoat-a EL je v skladu s D. 
Leg. 161/2006 in ne povečuje stopnje emisije 
hlapljivih organskih substanc (VOC) nad 
dovoljeno stopnjo.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentna.
Dovoljeno mešalno razmerje: 5 - 10%.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: kot primes laku.
Pakiranje: 1 l plastenka.

Enokomponentni poliuretanski 
zaključni lak na vodni osnovi z izredno 
nizko vsebnostjo hlapljivih organskih 
sestavin (VOC) in brez vsebnosti NMP. 
Primeren za močno obremenjene 
prostore, saj je močno odporen proti 
obrabi in abraziji. 

Področje uporabe:
Zaključni lak, ki ga odlikuje visoka zaščita 
pred obrabo in odrgninami je primeren za 
zaščito lesenih talnih oblog stanovanjskih 
in  poslovnih prostorov. Primeren je tako za 
novo vgrajene talne obloge, kot tudi za talne 
obloge, ki so potrebne sanacije.
Ultracoat P915 je močno odporen na 
mehanske obremenitve. Estetsko se razlikuje 
od običajnih lakov na vodni osnovi, saj 
je transparenten in lesu odseva posebno 
toplino.
Priporočamo tri nanose zaključnega laka 
Ultracoat P915 ali, kot drugo možnost, 
prvi nanos temeljnega dvokomponentnega 
vodnega laka Ultracoat P920 2K oziroma 
Ultracoat P920 S-T, ki mu sledi nanos 
enega ali dveh zaključnih slojev Ultracoat 
P915.
Ultracoat P915 je na voljo v naslednjih 
barvnih odtenkih: ekstra mat (10 gloss 
– Ultracoat P915/T), mat (30 gloss 
– Ultracoat P915/O), sijaj (60 gloss – 
Ultracoat P915/S).

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: transparentna.
Stopnja sijaja: ekstra mat (10 gloss), mat (30 
gloss), sijaj (60 gloss).
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Največje dovoljeno razmerje redčenja 
(Dir. 2004/42/CEE): 10% s čisto vodo ali 
Ultracoat EL.
Brušenje: po 8 urah.
Ponovno lakiranje: po 3 urah in v naslednjih 
5 urah.
Pripravljen za uporabo: po 36 - 48 urah.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: z valjčkom (Ultracoat Roller 
Plus ali Ultracoat Roller Finish, glede na 
to ali gre za prvi ali nadaljnji nanos laka) ali s 
čopičem.
Poraba: 70 - 90 g/m2 na nanos.
Pakiranje: 5 l plastenka.

Ultracoat EL
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Ultracoat PF1

Dvokomponentni ognjevarni 
poliuretanski lak primeren za lesene 
talne obloge, ki glede na standard 
UNI 9796/CNVVF/CCI dosega razred 1 
odzivnosti na ogenj, kot je opisano v 
DM 06/03/92. 

Področje uporabe:
Primeren za lesene talne obloge, za katere 
je zahtevana visoka odpornost proti obrabi, 
hkrati pa morajo lesene talne obloge 
dosegati razred 1 glede odzivnosti na ogenj.

Tehnični podatki:
Konsistenca: komp. A tekočina, komp. B 
tekočina.
Barva: komp. A slamnato rumena, komp. B 
slamnato rumena.
Stopnja sijaja: sijaj (90 gloss).
Vnetljivost: vnetljiv.
Priporočena temperatura za nanos: med 
+10°C in +35°C.
Rok trajanja mešanice: 4 ure.
Mešalno razmerje: komp. A : komp. B = 1:1 
(po volumnu).
Brušenje: po 24 urah.
Pripravljen za uporabo: po 3 dneh.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: z valjčkom, čopičem ali s 
pršenjem.
Poraba: 150 g/m2 na nanos. Razred 1 glede 
odzivnosti na ogenj pridobimo z nanosom 
treh slojev laka Ultracoat PF1 oziroma s 
skupnim nanosom 450 g/m2 (enakovredno 
nanosu 405 ml/m2).
Pakiranje: 20 l Plastenke (10 l komp. A+10 l 
komp. B) (A+B).
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Zasebna hiša – Italija (Milano)
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Naravno sušeči premaz na osnovi olj 
za obdelavo lesenih talnih oblog.

Področje uporabe:
Zaščitna obdelava notranjih parketnih 
površin v stanovanjskih objektih. 
Ultracoat Oil da parketu topel in rustikalen 
izgled, hkrati pa poudari naravno lepoto lesa. 
Izdelek se enostavno nanaša v enem sloju 
z uporabo Ultracoat Oil Roller. Pri zelo 
vpojnih lesnih vrstah je potreben dodatni 
nanos izdelka, ki se ga lahko nanese po 
minimalno 20 minutah in preden se prvi 
nanos popolnoma osuši. Po 60 minutah od 
zadnjega nanosa olja, s površine odstranite 
odvečno olje z uporabo bombažne krpe, ki 
jo uporabite v kombinaciji z eno ploščnim 
polirnim strojem in belo polirno blazino 
Ultracoat Pad. Po 16 urah površino 
spolirajte z uporabo eno ploščnega polirnega 
stroja in s črno polirno blazino Ultracoat 
Pad. Nato nanesite dva sloja Ultracoat Oil 
Care z vmesnim čakanjem med nanosoma 
30 minut in z uporabo eno ploščnega 
polirnega stroja in bele polirne blazine 
Ultracoat Pad, preko katere namestite 
bombažno krpo.
Ultracoat Oil je naravno sušeče olje brez 
topil za zaščito lesenih talnih površin.
Ultracoat Oil obogati leseno površino s 
toplim, rustikalnim efektom, in poudari 
naravno lepoto lesa.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Barva: rjavkasta.
Gostota: 0,85 g/cm3.
Skladiščenje: 24 mesecev. Po odprtju 
embalaže se na površini izdelka prične tvoriti 
skorja, ki se s časom vse bolj strjuje.
Nanašanje: z valjčkom ali nerjavečo 
lopatico.
Poraba: 
• vpojne lesne vrste: približno 150 g/m2,
• slabo vpojne lesne vrste: približno 70 g/m2.
Pakiranje: 5 l pločevinasta posoda.

Ultracoat Oil Ultracoat Oil Care

Naravno sušeči zaključni premaz, 
na osnovi olj v vodni disperziji, za 
obdelavo oljenih lesenih talnih oblog.

Področje uporabe:
Izdelek je bil razvit posebej za zaključno 
obdelavo in redno vzdrževanje lesenih talnih 
oblog obdelanih z Ultracoat Oil. 16 ur po 
nanosu Ultracoat Oil površino spolirajte z 
eno ploščnim polirnim strojem z uporabo 
črne polirne blazine Ultracoat Pad. Nato 
nanesite dva nanosa Ultracoat Oil Care 
s čakanjem med nanosoma 30 minut in z 
uporabo eno ploščnega polirnega stroja, 
na katerega namestite belo polirno blazino 
Ultracoat Pad in bombažno krpo.
Ultracoat Oil Care, uporabljen kot sredstvo 
za vzdrževanje oljene lesene površine, bo 
pomagal ohranjati originalni prvotni izgled 
lesene talne površine.
Ultracoat Oil Care se lahko uporablja tudi 
za odstranjevanje manjših nepravilnosti 
(odrgnin) na leseni talni površini.
Ultracoat Oil Care je naravno sušeče olje 
v vodni disperziji, brez topil, ki se uporablja 
za zaključno obdelavo in redno vzdrževanje 
lesenih talnih površin.
Ultracoat Oil Care, kot sredstvo za redno 
vzdrževanje pomaga ohranjati lepoto lesene 
talne površine. Talna obloga ima dalj časa 
izgled, kot bi bila pravkar položena.
Ultracoat Oil Care na površini pusti matiran 
izgled.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Barva: belkasta.
Gostota: 1,0 g/cm3.
Skladiščenje: 24 mesecev. Zaščititi pred 
zmrzaljo.
Nanašanje: krpa za nanos voska.
Pohodnost: po 60 minutah.
Čas sušenja: 30 - 60 minut pri +20°C. 
Popolna osušitev po 24 urah.
Polna obremenitev: po 3 dneh.
Poraba: približno 15 g/m2.
Pakiranje: 5 l plastenka.
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Detergent za redno čiščenje in 
razmaščevanje tal.

Področje uporabe:
Mapefloor Cleaner ED je koncentrirano 
vodotopno čistilo na osnovi posebne 
mešanice površinsko aktivnih snovi, ki tvorijo 
zelo malo pene. Namenjen je za čiščenje 
vseh, tudi visoko obremenjenih površin, ki jih 
čiščenje z vodo ne poškoduje. 
Redči se z vodo v razmerju med 1 - 3%.   
(100 - 300 g izdelka na 10 litrov vode). Po 
potrebi povečati koncentracijo za porozne ali 
močno onesnažene površine.
Mapefloor Cleaner ED se nanaša ročno ali 
strojno.

Tehnični podatki:
Konsistenca: matirana tekočina.
Barva: zelena.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Redčenje z vodo: 1 - 3% (100 - 300 g 
Mapefloor Cleaner ED na 10 l vode).
Skladiščenje: 12 mesecev,.
Nanašanje: ročno z uporabo krpe ali strojno.
Poraba: odvisna od količine nečistoč na 
površini, ki jo je potrebno očistiti. Cca. 
100 - 300 g izdelka na 10 litrov vode.
Pakiranje: 10 kg ročke.

Mapefloor  
Cleaner ED
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Visoko odporen, s kovinskim prahom 
polnjen vosek z dvojnim zamreženjem 
površine za doseganje sijajnega 
izgleda površine tlakov.

Področje uporabe:
Mapelux Lucida se uporablja kot zaščitni 
sloj za doseganje visoko sijajnega izgleda 
lesenih talnih oblog v notranjosti zasebnih in 
javnih objektov, ki so predmet intenzivnega 
prometa. Mapelux Lucido odlikuje visoka 
odpornost proti obrabi in odpornost na 
pogosto čiščenje z močnimi detergenti. Kot 
taka se lahko uporablja tudi za olajšanje 
vzdrževalnih del. Zahvaljujoč dvojnemu 
zamreževanju, ki zveže vse komponente, 
se film Mapelux Lucida odstrani na lahek 
način, prav tako pa se madeži in sledovi 
uporabe talne obloge lahko odstranjujejo s 
preprostim čiščenjem.
Mapelux Lucida se nanaša v dveh križnih 
nanosih, s čimer se zagotovi dobra zaščita 
celotne površine.

Tehnični podatki:
Konsistenca: tekočina.
Barva: rahlo modrikasta.
Vnetljivost: ni vnetljivo.
Temperatura za delo: od +10°C do +30°C.
Vsebnost trdnih delcev: 23%.
Nanašanje: krpa za nanos loščilnih sredstev.
Število potrebnih nanosov: 2 nanosa 
križno. 
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +10°C in +30°C.
Poraba: približno 50 g/m2.
Pakiranje: 10 kg ročke.

Visoko odporen, s kovinskim prahom 
polnjen vosek z dvojnim zamreženjem 
površine za doseganje matiranega 
izgleda površine tlakov.

Področje uporabe:
Mapelux Opaca se uporablja kot zaščitni 
sloj za doseganje matiranega izgleda 
lesenih talnih oblog v notranjosti zasebnih in 
javnih objektov, ki so predmet intenzivnega 
prometa. Mapelux Opaco odlikuje visoka 
odpornost proti obrabi in odpornost na 
pogosto čiščenje z močnimi detergenti. Kot 
taka se lahko uporablja tudi za olajšanje 
vzdrževalnih del. Zahvaljujoč dvojnemu 
zamreževanju, ki zveže vse komponente, se 
film Mapelux Opaca odstrani na lahek način, 
prav tako pa se madeži in sledovi uporabe 
talne obloge lahko odstranjujejo s preprostim 
čiščenjem.
Mapelux Opaca se nanaša v dveh križnih 
nanosih, s čimer se zagotovi dobra zaščita 
celotne površine.

Tehnični podatki:
konsistenca: tekočina.
barva: rahlo modrikasta.
vnetljivost: ni vnetljivo.
Temperatura za delo: od +10°C do +30°C.
Vsebnost trdnih delcev: 23%.
Nanašanje: krpa za nanos loščilnih sredstev.
Število potrebnih nanosov: 2 nanosa 
križno. 
Skladiščenje: 12 mesecev v originalno zaprti 
embalaži in suhem prostoru pri temperaturah 
med +10°C in +30°C.
Poraba: približno 50 g/m2.
Pakiranje: 10 kg ročke.

Mapelux Lucida Mapelux Opaca
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Brusilne mrežice iz silicijevega 
karbida za brušenje lesenih talnih 
oblog.

Področje uporabe:
Brusilne mrežice Ultracoat SR so primerne 
za zaključna brusilna dela z uporabo stroja 
z vrtljivo glavo (enojni disk). Primerne so za 
grobo brušenje lesa in fino brušenje temeljnih 
lakov, impregnacijskih sredstev in zaključnih 
lakov.
Ultracoat SR brusilne mrežice so na voljo v 
granulacijah 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 
in 320.

Pakiranje: škatla z 20 mrežicami.

Ultracoat SR

Abrazivne blazinice za poliranje in 
čiščenje lesenih talnih oblog.

Področje uporabe:
Barva diska določa področje uporabe, saj 
določa velikost brusnih zrnc in brusilne 
sposobnosti diska. Diski Ultracoat Pad so 
primerni za čiščenje, redno vzdrževanje, 
poliranje in voskanje lesenih talnih oblog.
Ultracoat Pad diski so na voljo v beli in 
rjavi barvi (za poliranje ali nanos olja in 
voska), rdeči barvi (za redno vzdrževanje), 
zeleni barvi (za nanašanje olja in hitro 
odstranjevanje madežev) in črni barvi (za 
hitro, temeljito in globinsko čiščenje z 
minimalno abrazijo, primerno za kislinske 
proizvode).

Pakiranje: škatla s 5 diski.

Ultracoat PAD
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Orodja za nanos lakov in olj
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P R I P O M O Č K I  Z A  B R U Š E N J E ,  O R O D J E  I N  I Z D E L K I  
Z A  V Z D R Ž E V A N J E

Posebni nosilec za valjčke linije Ultracoat 
Roller.

Namenska lopatica za nanos Ultracoat 
Acqua Plus, Ultracoat LS in Ultracoat Oil. 
Kovinski del je v celoti izdelan iz nerjavečega 
jekla, kar preprečuje obarvanje občutljivejših 
lesnih vrst pri nanosu polnilnih mas na vodni 
osnovi Ultracoat Acqua Plus. Lopatica ima 
možnost nastavitve trdnosti, kar olajša delo 
in zagotovi pravilno zapolnjevanje tudi večjih 
reg.
Posebna oblika z zaokroženimi robovi 
pomaga preprečevati nastanek temnejših 
prog na leseni talni oblogi, zato se posebej 
priporoča pri nanosu Ultracoat Oil, 
Ultracoat P920 2K in Ultracoat P920 S-T.

Neprodušna posoda za shranjevanje 
očiščenih valjčkov linije Ultracoat Roller.

Valjček s srednjo dolžino vlaken (4 mm), 
priporočljiv za nanos zaključnih lakov na 
vodni osnovi Ultracoat P915 in Ultracoat 
P925 (kot drugi in vsak nadaljnji nanos laka).

Valček s kratkimi vlakni (2,5 mm) primeren 
za nanos Ultracoat Oil. Posebna struktura 
valjčka pripomore k hitremu nanosu olja, 
ne da bi za seboj puščal sledi. Zaradi tega 
je nanašanje hitrejše, prav tako pa je tudi 
poraba manjša.

Ultracoat  
Roller Finish

Valjček z dolgimi vlakni (6 mm), namenjen 
za nanašanje temeljnega laka Ultracoat 
P920 2K in Ultracoat P920 S-T. Zahvaljujoč 
posebni sestavi in dolžini vlaken, valjček 
Ultracoat Roller Plus pomaga odlično 
impregnirati leseno talno oblogo.
Ultracoat Roller Plus je prav tako lahko 
uporabljen za nanašanje začetnih slojev 
zaključnega laka Ultracoat P915 in 
Ultracoat P925 (direkten nanos, brez 
temeljnega laka).

Ultracoat  
Roller Plus

Ultracoat  
Roller Oil

Ultracoat  
Steel Spatula 

Ultracoat  
Roller Quick

Ultracoat  
Roller Combi
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Lepila za zaključne letvice in profile



Ultrabond Eco 575
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L E P I L A  Z A  Z A K L J U Č N E  L E T V I C E  I N  P R O F I L E

Enokomponentno, za uporabo 
pripravljeno, elastično poliuretansko 
lepilo brez vsebnosti topil in z zelo 
nizko emisijo hlapljivih organskih 
sestavin za vse vrste izgotovljenih 
večslojnih lesenih talnih oblog in 
klasičnega parketa.

Področje uporabe:
Lepljenje izgotovljenega in klasičnega 
masivnega parketa ter vseh oblik in tipov 
večslojnih lesenih elementov na vse vrste 
podlag.
Posebej primerno za talno ogrevane 
površine. 
Ultrabond P990 1K je nevtralnega vonja, ne 
vsebuje topil in prostih aminov in je, kot tak, 
primeren tudi za izvajalce, ki so alergični na 
epoksi in epoksi poliuretanske izdelke.

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež in rjava.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+10°C in +35°C.
Odprti čas: 110 minut.
Pohodnost: po 12 urah.
Poliranje: po 3 dneh.
EMICODE klasifikacija: EC1 R – zelo nizka 
emisija.
Skladiščenje: 12 mesecev.
Nanašanje: nazobčana lopatica za parket.
Poraba: 0,8 - 1,0 kg/m2.
Pakiranje: 15 in 7 kilogramska aluminijasta 
vrečka v plastični posodi.
Zaboj z dvajsetimi 600 ml aluminijastimi 
črevesi.

Ultrabond P990 1K

Visoko zmogljivo lepilo v vodni 
disperziji z zelo nizko emisijo 
hlapljivih organskih sestavin (VOC) za 
lepljenje zaključnih letvic.

Področje uporabe:
Ultrabond Eco 575 se uporablja za lepljenje 
zaključnih letvic iz kompaktnega PVC-ja, lesa 
ali tekstila, z nanosom na hrbtišče zaključne 
letvice oz. neposredno na steno, kjer bo 
letvica nameščena. 
Nanesite dovolj lepila tako, da je omogočen 
prenos lepila na obe površini, ki ju želite 
zlepiti. Odvisno od višine letvice nanesite eno 
ali več sledi lepila s premerom posamezne 
sledi vsaj 5 mm.

Tehnični podatki:
Konsistenca: kremna – pastozna.
Barva: bež.
Vnetljivost: ni vnetljiv.
Temperaturno območje uporabe: med 
+5°C in +35°C.
Odprti čas: približno 25 minut.
Čas do popolne utrditve: 24 ur.
EMICODE: EC1 - zelo nizka emisija.
Skladiščenje: 24 mesecev. Zaščititi pred 
zmrzaljo.
Nanašanje: iztiskanje iz kartuše.
Poraba: 310 ml kartuše: približno 12 m  
nanosa z eno kartušo.
Pakiranje: 310 ml kartuše.



Nazobčena kovinska lopatica za polaganje 
parketa. Lopatice imajo glede na 
namembnost (različne dimenzije in vrste lesa) 
različno razporeditev in višino zob.

Ameriška: 28 cm.
Ekstra dolga: 50 cm.

Lopatice za lepila

Gladilke za nanos  
izravnalne mase

64
Orodje



Namenska pištola za mehke kartuše 600 ml. Pištola za kartuše 310 ml. Plastični valjček premera 8 cm in širine 23 
cm z ročajem. Uporablja se za izboljšanje 
razlivanja samorazlivnih izravnalnih mas 
v debelinah nanosa med 2 - 15 mm, za 
odzračevanje izravnalnih mas (odstranitev 
mehurčkov) in za izboljšanje izgleda površine 
samorazlivnih izravnalnih mas Mapei.
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O R O D J E

Kemični instrument za merjenje vsebnosti 
vlage v podlagi. Voda reagira s kalcijevim 
karbidom v notranjosti higrometra. Pri tem 
se tvori acetilen, ki povzroči dvig pritiska v 
notranjosti higrometra.
Vsebnost vode se določi glede na pritisk v 
higrometru in se odčita iz manometra.
Vlagomer je dobavljiv v plastičnem kovčku, 
ki vsebuje:
•  nerjavečo jekleno posodo z zamaškom in 

manometer;
•  20 ampul kalcijevega karbida;
•  2 aluminijasti krogli;
•  tehtnico s podporo ter 10 in 20 gramske 

uteži
•  1 brizgalko;
•  1 malo jekleno žličko in ploščo za pripravo 

vzorca.
Na razpolago so nadomestne ampule iz 
kalcijevega karbida (škatla z 20 kosi).

Umeritev merilne naprave: 1 g destilirane 
vode + 1 ampula = 1 bar pritiska
Čas merjenja: 10 do 20 minut, odvisno od 
velikosti odvzetega vzorca oziroma dokler 
pritisk ni stabilen.

Elektronski instrument za hiter prikaz % 
preostale vlage v cementnem estrihu, 
Mapecem estrihu ali estrihu na osnovi 
mavca oz. anhidrita.

Tehnični podatki:
Napajanje: 9 V baterije.
Elektrodi: jekleni konici.
Razdalja med elektrodama pri meritvi: 
10 cm.
Globina meritve: približno na polovici 
debeline podlage.
Merilna skala: svetleče diode (20 pozicij).
Merilno območje vlage: od 0 do 4%.

Karbidni CM 
vlagomer

Elektronski 
vlagomer

Ježkasti valjčekPištola za  
mehke kartuše Pištola za kartuše
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Lakiranje v dveh nanosih 
(z uporabo temeljnega laka)

Uporabljeni izdelki:

Ultracoat Acqua Plus ali Ultracoat LS,
Ultracoat P920 2K ali Ultracoat P920 S-T,
Ultracoat P925,
Ultracoat EL - opcijsko

ULTRACOAT
ULTRACOAT
ULTRACOAT
DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

 PRIMERNO ZA UPORABO: 36 - 48 ur po zadnjem nanosu.

Čiščenje: Mapefloor Cleaner ED Vzdrževanje: Mapelux Lucida/Opaca
OPOMBA: Da bi dosegli bolj svetleč končni izgled, se lahko nanese dodatni sloj laka (3 - 5 ur po zadnjem nanosu brez vmesnega brušenja).

1

Parket obrusite z grobim ali srednje grobim smirkovim papirjem.
S sesalcem odstranite prah.

3

Površino obrusite z Ultracoat SR 120 mrežico.
S sesalcem odstranite prah.

4

Temeljni lak: Ultracoat P920 2K 
ali Ultracoat P920 S-T.

(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 
Ultracoat EL ali s čisto vodo).

2a

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat Acqua Plus.

(mešalno razmerje: 
Ultracoat Acqua Plus : lesni prah = 3 - 4 : 1).

5

Temeljni lak obrusite z 
Ultracoat SR 180/220 mrežico.

S sesalcem odstranite prah.

2b

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat LS.
(mešalno razmerje: 

Ultracoat LS : lesni prah 3 - 5 : 1).

6

Zaključno lakiranje: 
Ultracoat P925/T, Ultracoat P925/O ali Ultracoat P925/S

(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z Ultracoat EL ali s čisto vodo).

60 minut

12 ur

30 minut
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Lakiranje v dveh nanosih 
(brez temeljnega laka)

Uporabljeni izdelki:

Ultracoat Acqua Plus ali Ultracoat LS,
Ultracoat P925,
Ultracoat EL - opcijsko

ULTRACOAT
ULTRACOAT
ULTRACOAT
DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

 PRIMERNO ZA UPORABO: 36 - 48 ur po zadnjem nanosu.

Čiščenje: Mapefloor Cleaner ED Vzdrževanje: Mapelux Lucida/Opaca
OPOMBA: Da bi dosegli bolj svetleč končni izgled, se lahko nanese dodatni sloj laka (3 - 5 ur po zadnjem nanosu brez vmesnega brušenja).

1

Parket obrusite z grobim ali srednje grobim smirkovim papirjem.
S sesalcem odstranite prah.

3

Površino obrusite z Ultracoat SR 120 mrežico.
S sesalcem odstranite prah.

4

Zaključno lakiranje (prvi nanos): 
Ultracoat P925/T, Ultracoat 
P925/O ali Ultracoat P925/S
(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 

Ultracoat EL ali s čisto vodo).

2a

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat Acqua Plus.

(mešalno razmerje: 
Ultracoat Acqua Plus : lesni prah = 3 - 4 : 1).

5

Lakirano površino rahlo obrusite z
Ultracoat SR 180/220 mrežico.

S sesalcem odstranite prah.

2b

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat LS.
(mešalno razmerje: 

Ultracoat LS : lesni prah 3 - 5 : 1).

6

Zaključno lakiranje (drugi nanos):
Ultracoat P925/T, Ultracoat P925/O ali Ultracoat P925/S

(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z Ultracoat EL ali s čisto vodo).

60 minut

12 ur

30 minut



68

Lakiranje z eno-komponentnim 
zaključnim lakom 
(z uporabo temeljnega laka)

Uporabljeni izdelki:

Ultracoat Acqua Plus ali Ultracoat LS,
Ultracoat P920 2K ali Ultracoat P920 S-T,
Ultracoat P915,
Ultracoat EL - opcijsko

ULTRACOAT
ULTRACOAT
ULTRACOAT
DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

 PRIMERNO ZA UPORABO: 36 - 48 ur po zadnjem nanosu.

Čiščenje: Mapefloor Cleaner ED Vzdrževanje: Mapelux Lucida/Opaca

1

Parket obrusite z grobim ali srednje grobim smirkovim papirjem.
S sesalcem odstranite prah.

3

Površino obrusite z Ultracoat SR 120 mrežico.
S sesalcem odstranite prah.

4

Temeljni lak: Ultracoat P920 2K 
ali Ultracoat P920 S-T.

(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 
Ultracoat EL ali s čisto vodo).

2a

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat Acqua Plus.

(mešalno razmerje: 
Ultracoat Acqua Plus : lesni prah = 3 - 4 : 1).

5

Nanos zaključnega laka: 
Ultracoat P915/T, Ultracoat 
P915/O ali Ultracoat P915/S
(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 

Ultracoat EL ali s čisto vodo).

2b

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat LS.
(mešalno razmerje: 

Ultracoat LS : lesni prah 3 - 5 : 1).

6

Lakirano površino rahlo obrusite z
Ultracoat SR 180/220 mrežico.

S sesalcem odstranite prah.

7

Nanos zaključnega laka: 
Ultracoat P915/T, Ultracoat 
P915/O ali Ultracoat P915/S
(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 

Ultracoat EL ali s čisto vodo).

60 minut

2 uri

30 minut
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Lakiranje z eno-komponentnim 
zaključnim lakom 
(brez temeljnega laka)

Uporabljeni izdelki:

Ultracoat Acqua Plus ali Ultracoat LS,
Ultracoat P915,
Ultracoat EL - opcijsko

ULTRACOAT
ULTRACOAT
ULTRACOAT
DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

 PRIMERNO ZA UPORABO: 36 - 48 ur po zadnjem nanosu.

Čiščenje: Mapefloor Cleaner ED Vzdrževanje: Mapelux Lucida/Opaca

1

Parket obrusite z grobim ali srednje grobim smirkovim papirjem.
S sesalcem odstranite prah.

3

Površino obrusite z Ultracoat SR 120 mrežico.
S sesalcem odstranite prah.

4

Zaključno lakiranje (prvi nanos): 
Ultracoat P915/T, Ultracoat 
P915/O ali Ultracoat P915/S
(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 

Ultracoat EL ali s čisto vodo).

2a

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat Acqua Plus.

(mešalno razmerje: 
Ultracoat Acqua Plus : lesni prah = 3 - 4 : 1).

5

Zaključno lakiranje (drugi nanos): 
Ultracoat P915/T, Ultracoat 
P915/O ali Ultracoat P915/S
(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 

Ultracoat EL ali s čisto vodo).

2b

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat LS.
(mešalno razmerje: 

Ultracoat LS : lesni prah 3 - 5 : 1).

6

Lakirano površino rahlo obrusite z
Ultracoat SR 180/220 mrežico.

S sesalcem odstranite prah.

7

Zaključno lakiranje (tretji nanos): 
Ultracoat P915/T, Ultracoat 
P915/O ali Ultracoat P915/S
(max. dovoljeno razmerje redčenja do 10% z 

Ultracoat EL ali s čisto vodo).

60 minut

3 - 5 ur

30 minut
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Sistem lakiranja za pridobitev certifikata: 
razred 1. glede odzivnosti na ogenj 
skladno z UNI 9796/CNVVF/CCI standardom, kot je opredeljeno z D.M. 06/03/92

Uporabljeni izdelki:

Ultracoat LS,
Ultracoat PF1

ULTRACOAT
ULTRACOAT
ULTRACOAT
DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

DOLGOTRAJNA ZA[^ITA

 PRIMERNO ZA UPORABO: 36 - 48 ur po zadnjem nanosu.

Čiščenje: Mapefloor Cleaner ED Vzdrževanje: Mapelux Lucida/Opaca

1

Parket obrusite z grobim ali srednje grobim smirkovim papirjem.
S sesalcem odstranite prah.

2

Vezivo za polnilno maso: 
Ultracoat Acqua Plus.

(mešalno razmerje: 
Ultracoat Acqua Plus : lesni prah = 3 - 4 : 1).

3

Površino obrusite z 
Ultracoat SR 120 mrežico.

S sesalcem odstranite prah.

6

Zaključno lakiranje (drugi nanos): 
Ultracoat PF1

(150 g/m2).

7

Zaključno lakiranje (tretji nanos): 
Ultracoat PF1

(150 g/m2).

4

Zaključno lakiranje (prvi nanos): 
Ultracoat PF1

(150 g/m2).

5

Lakirano površino rahlo obrusite z
Ultracoat SR 150/180 mrežico.

S sesalcem odstranite prah.

24 - 48 ur

Takoj, ko lakirana 
površina postane 

pohodna

30 minut



CERTIFIKATI MAPEI IZDELKOV ZA POLAGANJE LESENIH TALNIH OBLOG

IZDELKI
IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARDS

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

*

Eco Prim Grip • •
Eco Prim PU 1K • •
Eco Prim PU 1K  

Turbo • •
Eco Prim T • • •

Eporip • EN 1504-4

Fiberplan CT-C25-F7
A2fl - s1 EN 13813

Mapecem Pronto CT-C60-F10
A1fl

EN 13813

Mapefluid N200 EN 934-2
T 3.1-3.2

Mapefluid PZ500 EN 934-2
T 3.1-3.2-9

Mapesonic CR • •
Nivorapid • CT-C40-F10

A2fl - s1 EN 13813

Primer G • •
Primer MF EC Plus • •

Silwood • •
Silwood Decking • •
Topcem Pronto • CT-C30-F6

A1fl
EN 13813 •

Ultrabond Eco 575 • •
Ultrabond Eco 

P909 2K • •
Ultrabond Eco  

P992 1K • •
Ultrabond Eco  

S945 1K • •
Ultrabond Eco  

S955 1K • • •
Ultrabond P990 1K • •
Ultrabond S965 1K • •

Ultracoat P915 • •
Ultracoat P920 2K • •
Ultracoat P920 S-T • •

Ultracoat  
Universal Base • •

Ultraplan • CT-C30-F7
A2fl - s1 EN 13813 •

Ultraplan Eco • • CT-C25-F7
A2fl - s1 EN 13813 •

Ultraplan Maxi • CT-C35-F7
A2fl - s1 EN 13813 •



Mapei v svetu
Evropa

AVSTRIJA - 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
Proizvodni obrat: Traismauer
Distribucijski center: Dunaj, 
Hall, Tirol in Gradec

BELGIJA - LUKSEMBOURG
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

BOLGARIA
Mapei Bulgaria LTD
Business Park Sofia - Building 5A, floor 2
1766 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 (2) 4899775
Proizvodni obrat: Ruse

ČEŠKA REPUBLIKA
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
Distribucijski center: Prague

FRANCIJA - 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
Proizvodni obrat: Saint Alban in Montgru 
Saint Hilaire

GRČIJA - 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
Proizvodni obrat: Ritsona

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

MADŽARSKA - 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
Proizvodni obrat: Sóskút
Distribucijski center: Györ, Kaposvàr 
in Miskolc

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

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

NORVEŠKA - Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua
Tel. +47-62-972000 - Fax +47-62-972099
Internet: http://www.resconmapei.com
E-mail: post@resconmapei.no
Proizvodni obrat: Sagstua

POLJSKA - Mapei Polska Spzoo
ul. Gustawa Eiffel’a, 14 - 44-109 Gliwice
Tel. +48-32-7754450  
Fax +48-32-7754471
Sales office:
Chałubińskiego Street 8, 00-613 Warsaw
Tel. +48-22-5954200
Fax +48-22-5954202
Internet: http://www.mapei.pl
E-mail: info@mapei.pl
Proizvodni obrat: Gliwice

PORTUGALSKA - Lusomapei S.A.
Business Parque Tejo XXI
Estrada Nacional 1 - Km 19,65, 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
Proizvodni obrat: Anadia

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

RUSKA FEDERACIJA - ZAO Mapei
Derbenevskaya nab., 7,  
building 4, 3-d floor
Moscow 113114 Russian Federation
Tel. +7-495-258-5520 
Fax +7-495-258-5521
Internet: http://www.mapei.ru
E-mail: info@mapei.ru
Proizvodni obrat: Stupino

SLOVAŠKA REPUBLIKA - Mapei SK 
sro
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-53414 705 / 53414 702
Fax +421-2-5363 2692
Internet: http://www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

SLOVENIA - 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
Distribucijski center: Grosuplje
Za Srbijo in Črno Goro: 
Tel. +381-(0)11-3046981 
E-mail: office@mapei.rs

ŠPANIJA - 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
Proizvodni obrat: Amposta (Tarragona) in 
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Distribucijski center: Badalona 
(Barcelona), Onda (Castellón) in  
Marratxi (Mallorca)

ŠVEDSKA - Rescon Mapei AB
Gelbgjutarevägen 6 - 17148 Solna
Tel. +46-8-52509080
Fax +46-8-52509086
Internet: http://www.mapei.se
E-mail: info@mapei.se

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

UKRAJINA - Mapei Ukraina LLC
02002, Kiev
13. M. Raskovoy, 5th floor
Tel. +38-044-221-15-02, 221-15-02
Fax +38-044-393-14-52
Internet: http://www.mapei.ua
E-mail: mapei@mapei.ua
Distribucijski center: Zazimje, 6, 
Radgospania, Kiev region

VELIKA BRITANIJA - 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.com
E-mail: sales@mapei.co.uk
Proizvodni obrat: Halesowen



AVSTRALIJA - 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: mapei@mapei.com.au
Proizvodni obrat: Brisbane

KITAJSKA
Mapei Construction Materials 
(Guangzhou) co. Ltd.
Hong Fu Loi International Building
Rm. 2003-2004, Yan Jiang Zhong Road
Guangzhou P.R. China
Tel. (86-20) 83653489 
Fax (86-20) 83653481
Internet: http://www.mapei-gz.com
E-mail: mapei-gz@mapei-gz.com
Proizvodni obrat: Conghua (Guangzhou)

KITAJSKA 
Mapei Construction Materials 
(Shanghai) co. Ltd.
6, Lane 8999, Hunan Road, 
Pudong District 201314
Shanghai P.R. China
Tel. (86-21) 58180808 
Fax (86-21) 58180909
Internet: http://www.mapei-sh.com
E-mail: mapei-sh@mapei-sh.com
Proizvodni obrat: Nanhui (Shanghai)

HONG KONG S.A.R. 
Mapei China Ltd
9-F, Linkchart Centre, 2 Tai Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel. +85-21486816
Fax +85-25121328
Internet: http://www.mapei.com.hk
E-mail: mapei@mapei.com.hk

MALEZIJA
Mapei (Malaysia) Sdn Bhd
PT 521, Batu 23 - Jalan Rawang
Jalan Batang Berjuntai  
48000 Rawang - Selangor Darul Ehsan
Tel. +60-3-60935799
Fax +60-3-60915801
Internet: http://www.mapei.com.sg
E-mail: mapei@tm.net.my
Proizvodni obrat: Rawang (Kuala 
Lumpur)

NOVA ZELANDIJA - Mapei New 
Zealand
30 Fisher Crescent - Mt. Wellington
Auckland, New Zealand
Tel. +64-9-9211994 
Fax +64-9-9211993
Internet: http://www.mapei.co.nz
E-mail: info@mapei.co.nz

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

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd.
Plot 8, Street No. 4, 
Northern Part of Chu Lai I.Z.
Tam Hiep Commune
Nui Thanh District - Vietnam
Tel. (84-510) 565801-7 
Fax (84-510) 565800
Branch in Hanoi:
Tel. (84-4) 9287924-6 
E-mail: mapeihn@mapei.com.vn
Branch in Danang:
Tel. (84-511) 3565001
E-mail: mapeidn@mapei.com.vn
Branch in Ho Chi Minh City:
Tel. (84-8) 8206103-4-6 
E-mail: mapeihcm@mapei.com.vn
Proizvodni obrat: Chu Lai (Quangham)

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
I.B.S. (Innovative Building Solutions) L.L.C.
Unit 15B - Al Serkal Warehouse
8th Street, Al Quoz Industrial 1, Dubai
P.O. Box 73869, Dubai, UAE
Tel. +971-04-3233167
Fax +971-04-3233725
Internet: http://www.ibs-mapei.ae
E-mail: ibs-mapei.ae
Proizvodni obrat: Dubai

Azija-Oceanija

Afrika

Amerika
ARGENTINA - Mapei Argentina SA
Rondeau 51, 1° floor, Wilde 
Buenos Aires
Tel. +54-11-42070009
Fax +54-11-42171088
Internet: http://www.mapei.com.ar
Proizvodni obrat: Buenos Aires

KANADA - Mapei Canada Inc
2900, Francis Hughes Avenue
Laval - QUE H7L3J5
Tel. +1-450-6621212
Fax +1-450-6620444
Internet: http://www.mapei.com
Proizvodni obrat: Vancouver, Laval, 
Maskinongé in Toronto

PORTORIKO - Mapei Caribe Inc
Road 2 km 26.2 BO. Espinosa
Dorado, Porto Rico 00646
Tel. +1-787-270-4162
Fax+1-787-270-4135
Internet: http://www.mapei.com
Proizvodni obrat: Dorado

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Calle Orinco Torre D&D PB Lc 11-12
Urb. Las Mercedes - 1071 Caracas
Tel. +58-212-991-1797/+58-212-9919423
Fax +58-212-991-7623
Internet: http://www.mapei.com
E-mail: mapeivenezuela@hotmail.com
Proizvodni obrat: Caracas

Z.D.A. - Mapei Corp
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Tel. +1-954-246-8888 / +1-888-300-4422
Fax +1-954-246-8800
Internet: http://www.mapei.com
Proizvodni obrat: Phoenix (AZ), Garland 
(TX), South River (NJ), Fort Lauderdale 
(FL), West Chicago (IL), Fredericksburg 
(VA),  
San Bernardino (CA)
Distribucijski center: Anaheim (CA)

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

SEDEŽ PROIZVODNA OBRATA
•	Strada Provinciale 159 - 
 20060 Robbiano di Mediglia (Milan)
 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

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

Predstavništvo v Rimu
Viale Libano, 28 - 00144 Rome 
Tel. +39-06-5929211 - Fax +39-06-59290337

Predstavništvo 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 Milan (Italy)
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
http://www.mapei.com 
E-mail: mapei@mapei.it



Mapei S.p.A. 
Via Cafi ero, 22
20158 Milano 
Tel. +39/02 37673.1 
Fax +39/02 37673.214 
www.mapei.com
mapei@mapei.it

IZDELKI 
ZA OBDELAVO 
LESENIH TALNIH OBLOG

Mapei d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: (01) 786 50 50
Faks: (01) 786 50 55
www.mapei.si
mapei@mapei.si
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