
Ultratop® System    Cementkötésű 
padlórendszerek



Különösen alkalmas a következő beltéri helyiségek 

padlójaként:

• Ipari létesítmények gyártásra és raktározásra használt

   területei.

• Bevásárlóközpontok gyalogos forgalmú, valamint áruk 

   tárolására és mozgatására használt területei.

• Nagy áruházak gyalogos forgalmú területei.

Alkalmas még a következő helyiségekben:

• Üzlethelyiségek értékesítésre használt területei és 

    tárolóhelyiségei.

• Éttermek bármilyen területei.

• Lakások bármilyen szobái.

Tulajdonságok és előnyök:

• Felhordható kézzel vagy géppel 5 és 40 mm 

 rétegvastagságok között. 

• A betonpadlókhoz hasonló, tökéletesen sima felületeket 

 biztosít, színvariáció lehetséges. 

• Gyorsszáradású, ezért nagyon hamar lehet a felület-

    képzést kialakítani.

• Zsugorodáskompenzált.

• Végleges padlóbevonat, mely magas kopásállósággal bír

• Az elkészült felületet Mapelux Lucida vagy

   Mapelux Opaca viaszokkal kezeljük.

Természetes hatású Ultratop® System

Alkalmas ipari és lakossági decor padlók készítésére

HASZNÁLAT
- Alapozó felhordása.
- Ultratop felhordása.
- Bevonat felhordása (póruszárás).
- Viaszozás.

SZÜKSÉGES TERMÉKEK

• Alapozó Primer SN
 vagy
 Primer G
 vagy
 Mapeprim SP

• Padló Ultratop

• Bevonat Mapefloor Finish 50
 vagy
 Mapefloor Finish 52 W 

• Viasz Mapelux Opaca
 vagy
 Mapelux Lucida

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti hozzájárulni értékes pontokkal a LEED követelményeknek megfelelő projektekhez.



Különösen alkalmas a következő beltéri helyiségek 

padlójaként:

• Bemutatótermek bármilyen területei.

• Üzlethelyiségek értékesítésre használt területei.

• Éttermek bármilyen területei.

• Lakások bármilyen szobái.

Alkalmas még a következő helyiségekben:

• Bevásárlóközpontok gyalogos forgalmú területei.

Tulajdonságok és előnyök:

• Felhordható kézzel vagy géppel 10 és 40 mm 

 rétegvastagságok között.

• Zsugorodáskompenzált.

• Szárazon csiszolható az Ultratop felhordása után kb. 2 

 nap múlva. 

• A szárazcsiszolás megjeleníti az Ultratop-hoz adott 

 adalékszereket. 

• Tökéletesen sík, sima, tükröződő felületeket biztosít.

• Különböző színű Ultratop-okat lehet egymás mellé 

 felhordani, ezért a belsőépítész kreativitását teljesen 

 kifejezheti. 

• A padlódekorációs formatervezői megoldások végtelen 

 lehetősége a funkciós tulajdonságok megváltoztatása 

 nélkül.

• Az elkészült felületet Mapelux Lucida vagy 

 Mapelux Opaca viaszokkal kezeljük.

Csiszolt hatású Ultratop® System

Csiszolt padlókhoz

HASZNÁLAT
- Alapozó felhordása.
- Ultratop felhordása.
- Száraz durvacsiszolás.
- Ultratop Stucco felhordása.
- Szárazcsiszolás
- Bevonat felhordása.
- Viaszozás.

SZÜKSÉGES TERMÉKEK 

• Alapozó Primer SN
 vagy
 Primer G
 vagy
 Mapeprim SP

• Padló Ultratop
 Ultratop Stucco
• Bevonat Keraseal
 vagy
 Mapefloor Finish 50
 vagy
 Mapefloor Finish 52 W 

• Viasz Mapelux Opaca
 vagy
 Mapelux Lucida



Különösen alkalmas a következő beltéri helyiségek 

padlójaként:

• Lakások bármilyen szobái.

• Irodák bármilyen helyiségei.

• Üzlethelyiségek értékesítésre használt területei.

• Bemutatótermek bármilyen területei.

• Éttermek bármilyen területei.

• Múzeumok és színházak közönsége által használt 

 területei.

Tulajdonságok és előnyök:

• Felhordható kézzel vagy géppel 15 és 40 mm 

 rétegvastagságok között.

• Szárazon csiszolható az Ultratop és Dynastone   

 Color keverék felhordása után kb. 2 nap múlva. 

• A szárazcsiszolás megjeleníti az Dynastone Color

  adalékanyagok gömbölyded formáinak esztétikai 

 hatását, és kiemeli a termék tökéletes fizikai-kémiai 

 együttdolgozását az Ultratop-pal.

• A csiszolás tökéletesen sík, sima, tükröződő felületeket 

 biztosít, amelyek megjelenése megegyezik a „terrazzo 

 alla veneziana – velencei műkő” padlókhoz.

• Ha különböző színű Dynastone Color-t használnak, 

 akkor egyedi, innovatív és eredeti padlóburkolatot lehet 

 kialakítani.

•   Keraseal felületképzés után a padló Mapelux 

     Lucida vagy Mapelux Opaca viaszokkal kezelhető a 

    könnyebb tisztíthatóság és a karbantarthatóság miatt.

Terrazzo hatású Ultratop® System  

„Velencei műkő” típusú csiszolt padlókhoz

HASZNÁLAT
- Alapozó felhordása.
- Dynastone Color-ral bekevert  Ultratop felhordása.
- Száraz durvacsiszolás. 
- Ultratop Stucco felhordása.
- Szárazcsiszolás.
- Bevonat felhordása.
- Viaszozás.

SZÜKSÉGES TERMÉKEK 

• Alapozó Primer SN
 vagy
 Primer G
 vagy
  Mapeprim SP

• Padló Ultratop
 Dynastone Color
 Ultratop Stucco

• Bevonat Keraseal 

• Viasz Mapelux Opaca
 vagy
 Mapelux Lucida

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti hozzájárulni értékes pontokkal a LEED követelményeknek megfelelő projektekhez.



Az Ultratop System  egy sor különleges termékből áll az önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs kialakítására ipari és 
lakossági környezetekben.
A rendszer különleges alapozókból, az Ultratop-ból és különlegesen kifejlesztett bevonatokból áll a padló védelme, és a felület 
változatos esztétikai kialakítási lehetőségű hatása miatt.
A rendszer főterméke az Ultratop, amely ultragyors szilárdulású, önterülő, aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs. Kézzel vagy géppel 
könnyen felhordható, és 6 különböző színben kerül forgalomba.
Amikor önmagában használja olyan ipari padló készítésére, amelynek a funkcionalitás a legfontosabb tulajdonsága, kezelje 
az Ultratop-ot átlátszó vagy színes bevonattal, illetve a jó védelmet adó és kopásállóságot növelő Mapefloor termékcsalád 
bevonataival.
E helyett dekoratív padlókat is készíthet magánépítményi, bemutatótermi, üzlethelyiségek, stb. környezetekben az 
Ultratop szárazon csiszolásával a természetes kőhöz hasonló megjelenése miatt, illetve a habarcs bekeverhető a MAPEI 
Kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű Dynastone Color dekorációs adalékanyagok sorozatával, amelyek 
tökéletesen együttdolgoznak az önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarccsal, széles színválasztékban és gömbölyded 
formáikkal kerülnek forgalomba, és csiszolás után a megjelenés megegyezik a „terrazzo alla veneziana – velencei műkő” 
padlókkal.

Megjegyzés: a színválasztékban jelzett színek jellemző színárnyalatok, és változhatnak a nyomdai lehetőségek 
függvényében.

Dynastone® Color színválaszték

A Dynastone Color adalékanyagok 7 különböző színben kerül forgalomba. A „terrazzo alla veneziana – velencei műkő” 

padlókhoz hasonló csiszolt padlók készítéséhez különböző színű adalékanyagokat lehet bekeverni az Ultratop kopásálló, 

önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarccsal, amely szintén széles színválasztékban kerül forgalomba, hogy a megjelenések 

végtelen színválasztéka legyen lehetséges. 

Fehér Sárga BarnaNarancssárga ZöldPiros Kék

Ultratop® színválaszték

Az Ultratop 6 különböző, felhasználásra kész színben kerül forgalomba. A padlók színei nem mindig egységesek, 

jellemzően a cementbázisú termékekre. A Mapefloor Finish 50 kezelés után a padló nedves megjelenése nedves hatású 

lesz, amíg a Mapefloor Finish 52 W kezelésnek nincs színező hatása.

Javasoljuk, hogy végezzen előzetes próbát a használat előtt.

Fehér Világosszürke Bézs VörösStandard Antracit
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MAPEI Kft. 
2040 Budaörs, Sport utca 2.
Tel. +36/23-501-670
Fax +36/23-501-666
Internet: www.mapei.hu
E-mail: mapei@mapei.hu


