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1. Parkettaragasztók

Ultrabond Eco S955 1K
SMP-Parkettaragasztó 1K – Kemény rugalmas

Egykomponensű prémium-SMP-parkettaragasztó minden fajta parkettához
beltérben
•
•
•
•
Műszaki adatok

Nyitott idő:
0–60 perc
Járható:
kb. 12 óra múlva
Csiszolható:
kb. 3 nap múlva
Szín: bézs
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 R PLUS
Anyagszükséglet:
800–1.000 g/m2 (TKB B3)
900–1.200 g/m2 (TKB B11)
1.100–1.200 g/m2 (TKB B15)
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kemény rugalmas összetétel, csökkenti a fugaképződést és a fa deformációját
jó bordaállóság, teljes hátoldali fedés a tartós tapadásért
nem nedvességforrás, nedvességtartalmukat gyorsan változtató fafajtákhoz is
széles parkettspektrumhoz, minden fajtájú és formátumú parkettához,
egzotikus fafajtákhoz is.
• MAPEI-Clean-Up-Effekt-tel, az előzőleg kezelt felületek könnyű tisztíthatóságáért
• teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEIlakkokkal
Alkalmazási terület:
• többrétegű és tömör parketták fektetéséhez
• minden fajta tömör parketta fektetéséhez
• közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez
Kiszerelés
Műanyag vödör

Kiszerelési egység
15 kg

Egység/raklap

Cikkszám

48

074315

1. Parkettaragasztók

Ultrabond Eco S948 1K
SMP-Parkettaragasztó 1K

MAPEI GmbH

Werk Weferlingen
Ultrabond Eco S945 1K

Zulassungsnummer
Z-155.10-55
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Egykomponensű SMP-Parkettaragasztó
• krémes konzisztencia, könnyűfelvitel a gyors munkavégzéshez
• gazdaságos megoldás, ideális nagy felelületekhez
• teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a
MAPEI- lakkokkal
Műszaki adatok

Alkalmazási terület:
• különösen alkalmas többrétegű parkettához
• kis és közepes méretű tömör parkettához
• közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Kiszerelés
Műanyag vödör

Kiszerelési
egység
15 kg

Nyitott idő:
45–60 perc
Utánigazíthatóság:
1,45–2 óra
Járható:
kb. 12 óra múlva
Csiszolható:
kb. 3 nap múlva
Szín: bézs
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 R Plus

Egység/raklap

Cikkszám

48

0744815

Anyagszükséglet:
800–1.000 g/m² (TKB B3)
900–1.200 g/m² (TKB B11)
1.100–1.200 g/m³ (TKB B15)
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1. Parkettaragasztók

Ultrabond S997 1K
SMP-Parkettaragasztó 1K

Állékony, egykomponensű SMP-Parkettaragasztó
• állékony, megcsúszásmentes falfelületen is
• lágy kartusban, az egyszerű bedolgozáshoz kinyomópisztolyból
Alkalmazási terület:
• fa burkolatok függőleges fektetéséhez
• fa profilok fektetéséhez
• szegélylécek fektetéséhez és 3 rétegű parketták pont vonal módszerrel történő
fektetéséhez
Műszaki adatok

Nyitott idő:
30–40 perc
Járható:
12 óra múlva
Szín: bézs
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC 1 R PLUS

Anyagszükséglet:
500–700 g/m² (TKB B2)
700–900 g/m² (TKB B3)
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Kiszerelés

Kiszerelési
egység

Lágy kartus

600 ml

Egység/raklap

Cikkszám

Karton mit 20
lágy kartus

0744140

1. Parkettaragasztók

Ultrabond P902 2K
PU-Parkettaragasztó 2K

Két komponensű prémium-PU-parkett- és hajópadló ragasztó minden fajta
parkettához beltérben
• nagy elemek teljes leragasztása, jó bordaállóság a közel üregmentes
fektetéshez
• deformációmentes fektetés, a gyorsan kialakuló tapadás meggátolja a burkolat
részleges elválását
• magas tapadóképesség, egzotikus fafajtákat is biztosan rögzít az aljzatra
• teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEIlakkokkal
• elszíneződés mentes parkett, optikai károsodás nélkül vizes lakkok esetén,
különösen a tannin tartalmú fáknál
Alkalmazási terület:
• különösen nagyméretű elemek deformációmentes burkolásához
• tömör, mozaik, lamell és ipari parketták valamint többrétegű parketták fektetéséhez
• minden fajtájú és méretű parketta fektetéséhez, beleértve a nagyméretű tömör
elemeket is
• közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez
• sötét színben is elérhető
Kiszerelés
Világos

Kiszerelési egység
Műanyag vödör 10 kg

Egység/raklap
48

Cikkszám
132910

Műszaki adatok

Keverési arány:
A:B=9:1
Fazékidő:
kb. 30 perc
Járható:
kb. 24 óra múlva
Csiszolható:
kb. 3 nap múlva
Szín:
bézs és sötétbarna
GISCODE: RU1
EMICODE: EC 1 R Plus
Anyagszükséglet:
800–1.000 g/m² (TKB B3)
1.000–1.100 g/m² (TKB B11)
1.100–1.300 g/m² (TKB B15)
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1. Parkettaragasztók

Ultrabond P913 2K
Parkettaragasztó

Két komponensű Epoxy-PU-parkett ragasztó minden fajta parkettához beltérben

Műszaki adatok

Keverési arány:
A:B=9:1
Fazékidő:
kb. 60 perc
Járható:
kb. 24 óra múlva
Csiszolható:
kb. 3 nap múlva
Szín:
bézs és sötétbarna
GISCODE: RU1
Anyagszükséglet:
800–1.000 g/m² (TKB B3)
1.000–1.100 g/m² (TKB B11)
1.100–1.300 g/m² (TKB B15)
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• közepes méretű elemek teljes leragasztása, jó bordaállóság a közel üregmentes
• fektetéshez
• deformáció mentes fektetés, a gyorsan kialakuló tapadás meggátolja a
burkolat részleges elválasát
• magas tapadóképesség aljzatra
• teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI
lakkokkal
• elszíneződés mentes parkett, optikai károsodás nélkül vizes lakkok eseten,
• különösen a tannin tartalmú fáknál
Alkalmazási terület:
• közepes méretű elemek deformaciómentes burkolásához
• tömör, mozaik, lamella es ipari parketták valamint többrétegű parketták fektetéséhez
• közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Kiszerelés
Világos

Kiszerelési egység
Műanyag vödör 10 kg

Egység/raklap
48

Cikkszám
1331111

2. Hézagolók

Ultracoat Aqua Plus
Hézagoló anyag

Oldószer mentes, enyhe illatú, vizes bázisú korróziógátló hézagoló anyag
• magas kitöltő képesség, egyrétegben megfelelő széles hézagok esetén is
• enyhe illatú, a kellemesebb munkavégzésért
• nagyon gyors száradású, már 1 óra múlva csiszolható
Alkalmazási terület:
• a csiszolatporhoz keverve egy vékony könnyen bedolgozható hézagólóanyagot
eredményez
• a természetes színű felületekhez az Ultracoat termékcsalád lakkjaival és olajaival
együtt alkalmazva
Műszaki adatok

Csiszolható:
kb. 1 óra múlva
Lakkozható:
legkorábban 2 óra múlva
GISCODE: W1
EMICODE: EC 1 Plus
Kiszerelés
Műanyag kanna

Kiszerelési
egység
Tartály 2 x 5 l

Egység/raklap

Cikkszám

128

7371310N

Anyagszükséglet:
kb. 1 Liter / 10 m2
hézagosságtól függően
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2. Hézagolók

Ultracoat Binder
Hézagoló anyag

Oldószer mentes, vizes bázisú, korróziógátló hézagoló anyag
•
•
•
•

Műszaki adatok

Csiszolható:
kb. 1 óra múlva
Lakkozható:
legkorábban 2 óra múlva
GISCODE: W1
EMICODE: EC 1 Plus

Anyagszükséglet:
kb. 1 Liter /10 m2
hézagosságtól függően
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nagy kitöltő képesség, sík fugakitöltés, széles rések esetén is
gazdaságos, egyrétegű felhordás elégséges
nagyon gyors száradású, 1 óra múlva csiszolható
csiszolatporral keverendő, kiválóan köt minden fajta csiszolatporral

Alkalmazási terület:
• a csiszolatporhoz keverve egy vékony könnyen bedolgozható hézagólóanyagot
eredményez
• a természetes színű felületekhez az Ultracoat termékcsalád lakkjaival és olajaival
együtt alkalmazva

Kiszerelés
Műanyag kanna

Kiszerelési
egység
5l

Egység/raklap

Cikkszám

128

7372805

3. Alapozók

Ultracoat Universal Base
Alapozó 1K

Egykomponensű, vizes bázisú, alapozó
• magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű
felhordással
• rövid száradási idő, időtakarékos munkamenet
• teljes felületű felvitel, jó eredmény kis erőkifejtéssel
Alkalmazási terület:
• az összes alkalmazott fafajta alapozásához
• a szívóképesség egyenletessé tételéhez
• a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Műszaki adatok

Kiszerelés
Műanyag kanna

Kiszerelési
egység
Tartály 2 x 5 l

Egység/raklap

Cikkszám

-

7376010N

Csiszolható:
kb. 2 óra múlva
Lakkozható:
2–5 óra múlva
GISCODE: W1

Anyagszükséglet:
80–120 ml/m2
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3. Alapozók

Ultracoat Premium Base
Alapozó 2K

Két komponensű, vizes bázisú alapozó
• magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű
felhordással
Alkalmazási terület:
• minden tannintartalmú fafajta alapozásához
• erősen szívóképes fafajták alapozásához
• a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Műszaki adatok

Fazékidő:
kb. 2 óra
Csiszolható:
kb. 12 óra múlva
Lakkozható:
2–5 óra múlva
GISCODE: W2/DD+
Anyagszükséglet:
80–100 ml/m2
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Kiszerelés
Komp. A
Műanyag kanna
Komp. B
Adagolóﬂaska

Kiszerelési egység

Egység/raklap

Cikkszám

2 x Komp. A + B =
2 x 6 l = 12 l

36

7375212

3. Alapozók

Ultracoat Toning Base
Alapozó 2K

Élénkítő két komponensű, vizes bázisú alapozó
• magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű
felhordással
Alkalmazási terület:
• minden tannintartalmú fafajta alapozásához
• erősen szívóképes fafajták alapozásához
• a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Műszaki adatok

Kiszerelés
Komp. A
Műanyag kanna
Komp. B
Adagolóﬂaska

Kiszerelési egység

Egység/raklap

Cikkszám

2 x Komp. A + B =
2 x 6 l = 12 l

-

7376512

Fazékidő:
kb. 2 óra
Csiszolható:
kb. 12 óra múlva
Lakkozható:
2–5 óra múlva
GISCODE: W2/DD+
Anyagszükséglet:
80–100 ml/m2
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4. Lakkok

Ultracoat EL
Száradás késleltető

Késleltető szer az Ultracoat- lakkok fazékidejének meghosszabbítására
• késleltető, különösen magas hőmérsékleten
• egyszerűsít, egyszerűbb felhordás magas hőmérsékleten
Alkalmazási terület:
• Ultracoat Universal Base, Ultracoat Premium Base, Ultracoat Toning Base, Ultracoat
Easy Plus és Ultracoat High Traffic-hoz adagolva
• 5–10 % -ban adagolva a parketta lakkhoz, anélkül, hogy a kibocsátási tulajdonságait
változtatná

Műszaki adatok

Anyagszükséglet:
5–10% a lakkmennyiségnek
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Kiszerelés
Műanyag palack

Kiszerelési
egység
1l

Egység/raklap

Cikkszám

8x1l

7372326

4. Lakkok

Ultracoat High Traﬃc

Parketta lakk 2K

Két komponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk
• extrém ellenálló képesség, ideális közösségi nagy igénybevételű felületekre
(ÖNORM C 2354 C kategória)
• nagy fedőképesség, optimális összetétel a gazdaságos munkához
• kiváló színhűség, tartós sárgulás nélküli fa felületekhez
Alkalmazási terület:
• extrém igénybevételű parkett felületek kopásálló bevonatához
• lehetővé teszi az alapozás nélküli munkát a nagy fedőképességének köszönhetően
• szerkezeti viszkozitásának és jó folyóképességének köszönhetően kifejezetten
alkalmas sima felületekhez
Kiszerelés

Kiszerelési egység

Egység/ Fényesség
raklap

Cikkszám

Komp. A Műanyag kanna
Komp. B Adagolóﬂaska

2 x Komp. A + B =
2 x 5,5 l = 11 l

-

0

7370110

Komp. A Műanyag kanna
Komp. B Adagolóﬂaska

2 x Komp. A + B =
2 x 5,5 l = 11 l

-

10

7373610

Komp. A Műanyag kanna
Komp. B Adagolóﬂaska

2 x Komp. A + B =
2 x 5,5 l = 11 l

-

30

7373810

Komp. A Műanyag kanna
Komp. B Adagolóﬂaska

2 x Komp. A + B =
2 x 5,5 l = 11 l

-

60

7374710

Műszaki adatok

Porszáraz:
kb. 25 perc múlva
Járható:
kb. 40 perc múlva
Csiszolható:
kb. 12 óra múlva
Lakkozható:
2-5 óra múlva
Terhelhető:
kb. 36 óra múlva
GISCODE: W2/DD+
Anyagszükséglet:
70–90 ml/m2
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4. Lakkok

Ultracoat Easy Plus
Parketta lakk 1K

Egykomponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk
• nagy fedőképesség, optimális összetétel a gazdaságos munkához
• 100 % PU-lakk, nagy ellenálló képességű felülethez
• nagy színhűség, a változatlan színazonos fafelületekhez
Műszaki adatok
Porszáraz:
kb. 20 perc múlva
Járható:
kb. 40 perc múlva
Csiszolható:
kb. 8 óra múlva
Lakkozható:
2-5 óra múlva
Terhelhető:
kb. 36 óra múlva
GISCODE: W1
EMICODE: EC 1

Anyagszükséglet:
70–90 ml/m2
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Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta felületének lakkozására
• lehetővé teszi az alapozás nélküli munkát a nagy fedőképességének köszönhetően
• szerkezeti viszkozitásának és jó folyóképességének köszönhetően kifejezetten
alkalmas sima felületekhez

Kiszerelés

Kiszerelési
egység

Egység/raklap Fényesség

Cikkszám

Műanyag kanna

Tartály 2 x 5 l

-

10

7375510

Műanyag kanna

Tartály 2 x 5 l

-

30

7375410

Műanyag kanna

Tartály 2 x 5 l

-

60

7372910

4. Lakkok

Ultracoat Easy
Parketta lakk 1K

MAPEI GmbH

Werk Weferlingen
Ultracoat Easy

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Egykomponensű, vizes bázisú lakk
• egyszerű bedolgozás, ideális nagyfelületű alkalmazáshoz
• optimális védelem, elsősorban közepes terhelésű felületekhez
Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta lakkozásához
Műszaki adatok

Kiszerelés

Kiszerelési
egység

Egység/raklap

Fényesség

Cikkszám

Műanyag kanna

Tartály 2 x 5 l

-

10

7375610

Műanyag kanna

Tartály 2 x 5 l

-

30

7374910

Műanyag kanna

Tartály 2 x 5 l

-

60

7373010

Porszáraz:
kb. 20 perc múlva
Járható:
kb. 40 perc múlva
Csiszolható:
kb. 8 óra múlva
Lakkozható:
2-5 óra múlva
Terhelhető:
kb. 36 óra múlva
GISCODE: W1
EMICODE: EC 1

Anyagszükséglet:
70–90 ml/m2
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4. Lakkok

Ultracoat Soft Touch Finish
Parketta lakk 2K

Legjobb eredmény rendszerben az Ultracoat
Soft Touch
Base-el

Két komponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk
• természetes felület, kellemes hatás olajos felületeken
• ellenálló képesség, magas ellenálló képesség koptatással és karcolásokkal
szemben
• egyszerűen bedolgozható, gyors rendszer az Ultracoat Soft Touch Base-el
• egyedi megjelenés, rendszerben az Ultracoat Oil Plus–szal és Ultracoat
• Oil Color-ral
Műszaki adatok

Porszáraz:
kb. 25 perc múlva
Járható:
kb. 40 perc múlva
Csiszolható:
kb. 12 óra múlva
Lakkozható:
2-5 óra múlva
Terhelhető:
kb. 36 óra múlva
GISCODE: W2/DD+
Anyagszükséglet:
50–70 ml/m2
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Alkalmazási terület:
• nagy terhelésű felületek kopásálló bevonatához
• kifinomult, finom felületek kialakításához
• rendszerben az Ultracoat Soft Touch Base-el

Kiszerelés
Komp. A Műanyag kanna
Komp. B Adagolóﬂaska

Kiszerelési egység Egység/raklap
2 x Komp. A + B=
2 x 5,5 l = 11 l

-

Fényesség

Cikkszám

<5

7375710

4. Lakkok

Ultracoat Soft Touch Base
Alapozó 1K

Legjobb eredmény rendszerben az Ultracoat
Soft Touch
Finish-el

Egykomponensű, vizes bázisú alapozó
• magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű
felhordással
• rövid száradási idő, időtakarékos építési folyamat
• természetes hatású felület, rendszerben az Ultracoat Soft Touch Finish-el
Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta alapozásához
• a szívóképesség egyenletessé tételéhez
• rendszerben az Ultracoat Soft Touch Finish-el
Műszaki adatok

Kiszerelés
Műanyag kanna

Kiszerelési
egység
2x5l

Egység/raklap

Cikkszám

-

7375910

Csiszolható:
kb. 2 óra múlva
Lakkozható:
2-5 óra múlva
GISCODE: W1

Anyagszükséglet:
80–120 ml/m2
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5. Olajok/viaszok

Ultracoat Oil
Parketta olaj

Természetesen száradó parketta olaj
• univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
• természetes fa megjelenés, rusztikus megjelenést ad a fapadlónak, kiemeli
annak erezetét
• vízlepergető, kiváló védőhatású nagymértékű parkett felületekhez
• szennyeződésálló, tartósan alacsony tisztítási igényű

Műszaki adatok
Áttörölhető:
30–60 perc
Száradási idő:
kb. 16 óra
GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:
Szívó felületen:
kb. 150 ml/m2
Gyengén szívó felületen:
kb. 70 ml/m2
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Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta kezelésére
• már az első felvitelt követően eléri a teljes védő hatását
• részfelületeken is javítható
• rendszerben az Ultracoat Oil Care-rel

Kiszerelés
Fém tartály

Kiszerelési
egység
2,5 l

Egység/raklap

Cikkszám

-

7375002

5. Olajok/viaszok

Ultracoat Oil Plus
Parketta olaj

Természetesen száradó, lakkozható parketta olaj
• univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
• természetes fa megjelenés, rusztikus megjelenést ad a fapadlónak, kiemeli
annak erezetét
• lakkozható, tartós és ellenálló felületek létrehozásához
• szennyeződésálló, tisztítása és karbantartása egyszerű, mint a lakkozott
felületeknek
Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta kezelésére
• rendszerben az Ultracoat High Traffic–kal és Ultracoat Soft Touch Finish-el magas
igénybevételnél
• rendszerben az Ultracoat Oil Care-rel alacsony igénybevételnél

Kiszerelés
Fém tartály

Kiszerelési
egység
2,5 l

Egység/raklap

Cikkszám
7383002

Műszaki adatok
Áttörölhető:
35–40 perc
Száradási idő:
kb. 16 óra
GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:
1 liter 10-50 m²-hez, a fa szívóképességétől és az elérni kívánt szín
intenzitásától függően
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5. Olajok/viaszok

Ultracoat Oil Color
Parketta olaj

MAPEI GmbH

Werk Weferlingen
Ultracoat Oil Color

Z-157.10-152

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

MAHAGÓNI

E

ZNY

RES

CSE

RKE

SZÜ

ÉR

FEH

IÓ

AI D

ERIK

AM

DIÓ

ETE

FEK

Természetesen száradó, színes, lakkozható parketta olaj
•
•
•
•

Műszaki adatok
Áttörölhető:
35–45 perc
Száradási idő:
kb. 16 óra
GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:
1 liter 10–50 m²-hez, a fa szívóképességétől és az elérni kívánt szín
intenzitásától függően
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univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
a fa színezéséhez
lakkozható, tartós és ellenálló felületek létrehozásához
szennyeződésálló, tisztítása és karbantartása egyszerű, mint a lakkozott
felületeknek

Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta impregnálására és színezésére
• rendszerben az Ultracoat High Traffic-kal és az Ultracoat Soft Touch Finish- magas
igénybevételnél
• rendszerben az Ultracoat Oil Care-rel alacsony igénybevételnél
Kiszerelés
Fém tartály, Fehér
Fém tartály, Fekete
Fém tartály, Szürke
Fém tartály, Dió
Fém tartály, Amerikai dió
Fém tartály, Mahagóni
Fém tartály, Cseresznye

Kiszerelési
egység
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l
2,5 l

Egység/raklap

Cikkszám

-

7382002
7382102
7382302
7382202
7382502
7382402
7382602

5. Olajok/viaszok

Ultracoat Oil Wax
Parketta olaj

Víz és olaj lepergető szagtalan olaj/viasz fedőréteg
• erősen véd a használat közbeni elszíneződés ellen
• színélénkítő, a padlónak meleg és szép megjelenést ad
Alkalmazási terület:
• minden használt fafajta kezelésére

Műszaki adatok
Áttörölhető:
35–45 perc
Száradási idő:
kb. 16 óra
GISCODE: Ö20

Kiszerelés
Fém tartály

Kiszerelési
egység
2,5 l

Egység/raklap

Cikkszám

-

7377902

Anyagszükséglet:
1 Liter 10-30 m²-hez, a fa szívóképességétől és az elérni kívánt
szín intenzitásától függően
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6. Parketta ápolók/tisztítószerek

Ultracoat Oil Care
Ápolószer

Természetesen száradó, vizes bázisú parketta ápolószer olajozott padlókhoz
• vízlepergető kiváló védőhatású nagy értékű parkettákhoz
• szennyeződésálló, tartósan megkönnyíti a tisztítást és a karbantartást
Alkalmazási terület:
• olajozott fapadlók rendszeres karbantartásához
• a felmosó vízhez adva
• megtisztított felületek felfrissítéséhez
• rendszerben az Ultracoat Oil-lal

Műszaki adatok
Járható:
kb. 1 óra múlva
Terhelhető:
kb. 3 nap múlva
GISCODE: GE20

Anyagszükséglet:
kb. 15 ml/m²
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Kiszerelés
Műanyag kanna

Kiszerelési
egység
5l

Egység/raklap

Cikkszám

-

7375110

6. Parketta ápolók/tisztítószerek

Ultracoat Polish Remover
Viasz lemosó

Különleges viaszlemosó a régi ápolószer eltávolításához
• viaszlemosó koncentrátum, a régi ápolószer és egyéb maradványok
eltávolításához
Alkalmazási terület:
• különösen alkalmas az Ultracoat Clean Polish és Ultracoat Clean WPM eltávolítására
• szintén alkalmas kisebb cipőnyomok eltávolítására
• vízzel hígítva használandó

Műszaki adatok

Kiszerelés
Műanyag palack

Kiszerelési
egység
1l

Egység/raklap

Cikkszám

12 x 1 l

7376332

Hígítás:
- rendszeres tisztítás: 75 ml 10 l-hez
- alapos tisztítás: 250 ml 10 l-hez
GISCODE: GG10
Anyagszükséglet:
80–100 ml literenként
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6. Parketta ápolók/tisztítószerek

Ultracoat Clean Polish
Ápolószer

Védő- és ápolószer lakkozott fa padlófelületekhez
• ápolószer koncentrátum, nagy igénybevételű padlók ápolására és kisebb
karcolások javítására
• vízzel hígítható, kisebb igénybevételű padlófelületek ápolásához
Alkalmazási terület:
• lakossági és kereskedelmi igénybevételű keményfa padlók ápolásához és
karbantartásához

Műszaki adatok

Száradási idő:
20–30 perc
Hígítás:
- rendszeres tisztítás: 100 ml 10 l-hez
- nagy igénybevételnél: hígítatlanul
GISCODE: GU40
Anyagszükséglet:
80–100 ml literenként
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Kiszerelés
Műanyag palack

Kiszerelési
egység
1l

Egység/raklap

Cikkszám

12 x 1 l

7376432

6. Parketta ápolók/tisztítószerek

Ultracoat Clean WPM
Ápolószer

Védő- és ápolószer matt és félmatt lakkozott fapadló felületekhez
• ápolószer koncentrátum, nagy igénybevételű padlók ápolására és kisebb
karcolások javítására
• vízzel hígítható, kisebb igénybevételű padlófelületek ápolásához
Alkalmazási terület:
• lakossági és kereskedelmi igénybevételű keményfa padlók ápolásához és
karbantartásához

Műszaki adatok

Kiszerelés
Műanyag palack

Kiszerelési
egység
1l

Egység/raklap

Cikkszám

12 x 1 l

7376232

Száradási idő:
20–30 perc
Hígítás:
- rendszeres tisztítás: 100 ml 10 l-hez
- nagy igénybevételnél: hígítatlanul
GISCODE: GU40
Anyagszükséglet:
80–100 ml literenként
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6. Parketta ápolók/tisztítószerek

Ultracoat Universal Cleaner
Tisztítószer

Különleges tisztítókoncentrátum olajozott és lakkozott fapadlókhoz
• koncentrátum rendszeres karbantartáshoz és erősen szennyezett padlók
tisztításához
Alkalmazási terület:
• gépi tisztításhoz nagy felületen
• az alkalmazáshoz vízzel hígítandó

Műszaki adatok

Hígítás:
- rendszeres tisztítás: 0,5 l 10 l-hez
- alapos tisztítás: 2 l 10 l-hez
GISCODE: GG10
Anyagszükséglet:
0,5 - 2 dl 10 l vízhez
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Kiszerelés
Műanyag palack

Kiszerelési
egység
1l

Egység/raklap

Cikkszám

12 x 1 l

7376132

7. Tartozékok

Ultrabond P-R9 Ragasztó meglazult parkettához

Műszaki adatok

Járható:
kb. 24 óra múlva
• nagy duzzadóképességének köszönhetően biztonsággal kitölti az üregeket Szín: barna
GISCODE: RU1
Egykomponensű injektálható térkitöltő PU-ragasztó javításhoz

Alkalmazási terület:

Anyagszükséglet:
1–2 ml furatonként

• üreges részek injektálásához
• repedések, rések lezárásához

Kiszerelés
Műanyag adagolóﬂaska

Kiszerelési
egység

Egység/raklap

Cikkszám

0,5 kg

7370026

Silwood Rugalmas hézagkitöltő

Műszaki adatok

Nyitott idő:
10–20 perc
Csiszolható:
kb. 24 óra múlva
Szín: lásd a táblázatban
GISCODE: D1
EMICODE: EC 1

Egykomponensű, vizes bázisúr akril hézagkitöltő parkettához
• nagy kitöltő képesség, nem esik be széles hézagban sem
• gyors száradás, kb. 24 óra múlva csiszolható és lakkozható
Alkalmazási terület:
• záró, szélső hézagok kitöltéséhez parkettánál
• padlóburkolat és szegélyléc közötti hézagok kitöltéséhez
Kiszerelés

Kiszerelési Egység/raklap
egység

Cikkszám

Silwood P0 Fehér

12 x 310 ml

-

0658032

Silwood P1 Tölgy

12 x 310 ml

-

0658132

Silwood P2 Teak

12 x 310 ml

-

0658232

Silwood P3 Doussié

12 x 310 ml

-

0658332

Silwood P4 Wengé

12 x 310 ml

-

0658432

Silwood P5 Dió

12 x 310 ml

-

0658532

Silwood P6 Bükk

12 x 310 ml

-

0658632

Silwood P7 Nyír-Juhar

12 x 310 ml

-

0658732

Silwood P8 Cseresznye

12 x 310 ml

-

0658832

Silwood P9 Iroko

12 x 310 ml

-

0658932

Silwood P11 Szürke 112

12 x 310 ml

-

0659132

Anyagszükséglet:
kb. 1,75 g/cm3

Ultracoat Roller Plus Tartozék
Hosszú szőrű henger alapozók és lakkok felviteléhez
• 6 mm–es szálak, kialakítása és a szálhossz biztosítja a tökéletes
impregnálást
Alkalmazási terület:
• fapadlók alapozásához Ultracoat Universal Base, Ultracoat Premium Base,
Ultracoat Soft Touch Base és Ultracoat Toning Base használatával
• fapadlók első lakkrétegének felviteléhez Ultracoat Easy Plus, Ultracoat Easy
és Ultracoat High Traﬃc használatával

Kiszerelés
Henger

Kiszerelési
egység
1 db

Egység/raklap

Cikkszám

-

7377101
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7. Tartozékok

Ultracoat Roller Finish Tartozék
Közepes szálhosszúságú henger lakkok felviteléhez
• 4 mm-es szálak, kialakítása és a szálhossz biztosítja a tökéletes felületi
megjelenést
Alkalmazási terület:
• fapadlók lakkozásához Ultracoat Easy Plus, Ultracoat Easy, Ultracoat Soft
Touch Finish és Ultracoat High Traﬃc használatával

Kiszerelés
Spachtel

Kiszerelési
egység

Egység/raklap

Cikkszám

-

7377001

1 db

Ultracoat Roller Oil Tartozék
Rövidszőrű henger parketta olajok felviteléhez
• 2,5 mm-es szálhossz, a gyors, egyenletes és anyagtakarékos felvitelhez
Alkalmazási terület:
• Ultracoat Oil felviteléhez fapadlókon

Kiszerelés
Henger

Kiszerelési
egység

Egység/raklap

Cikkszám

-

7377301

1 db

Ultracoat Roller Combi Tartozék
Hengernyél az Ultracoat Roller-ekkel használva
• kialakításának fontos szerepe van a tökéletes forma és megtámasztás
által biztosítja az optimális felvitelt
Alkalmazási terület:
• használható Ultracoat Roller Plus, Ultracoat Roller Finish és Ultracoat Roller
Oil hengerekkel

Kiszerelés
Nyél
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Kiszerelési
egység
1 db

Egység/raklap

Cikkszám

-

7377501

7. Tartozékok

Ultracoat Steel Spatula Tartozék
Különleges spatula hézagolók, alapozók és olajok felviteléhez
• rozsdamentes acél, nincs elszíneződés, még tannintartalmú fafajtáknál
sem
• állítható, változó rugalmassággal, a tökéletesen kitöltött hézagokért
Alkalmazási terület:
• fapadlók hézagolásához Ultracoat Aqua Plus-szal és Ultracoat Binder-rel
kevert hézagoló anyagokkal
• fapadlók alapozásához Ultracoat Premium Base és Ultracoat Toning Base
használatával
• fapadlók olajozásához Ultracoat Oil használatával

Kiszerelés

Kiszerelési
egység

Spachtel

Egység/raklap

Cikkszám

-

7377001

1 db

Ultracoat SR Csiszoló háló

Műszaki adatok
Átmérő:
400 mm

Csiszoló háló parketta felületek előkészítéséhez
• 320-as szemcseméretig, ﬁnom köztes csiszoláshoz
Alkalmazási terület:
• felület előkészítéshez újan lerakott parkettához
• köztes csiszoláshoz, alapozáshoz, lakkozáshoz, olajozáshoz

Kiszerelési egység

Egység/raklap

Cikkszám

100

Szemcseméret Kiszerelés
db

20 db kartondobozban

-

7374120

120

db

20 db kartondobozban

-

7374220

150

db

20 db kartondobozban

-

7374320

180

db

20 db kartondobozban

-

7374420

220

db

20 db kartondobozban

-

7374520

320

db

20 db kartondobozban

-

7374620

Ultracoat Pad Pads

Műszaki adatok

Padek parketta felületek tisztítására és polírozására
• elérhető 6 színben, a különböző felhasználási területeknek megfelelően

Átmérő:
400 mm

Alkalmazási terület:
• fehér és barna polírozáshoz olajok és viaszok felviteléhez
• piros karbantartáshoz
• zöld foltok eltávolításához
• fekete alaptisztításhoz

Szín

Kiszerelés

Kiszerelési egység

Egység/raklap

Cikkszám

Fehér

db

6 db kartondobozban

-

7373105

Fekete

db

6 db kartondobozban

-

7373505

Piros

db

6 db kartondobozban

-

7373305

Barna

db

6 db kartondobozban

-

7373205

Zöld

db

6 db kartondobozban

-

7373405
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Gyors áttekintés

30

8. Gyors áttekintés

Turbo-rendszer – csak 4 órás,
magas igénybevételű padlókhoz

Felületvédő rendszer:
Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)
Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)
Ultracoat High Traffic
(Ultracoat Roller Finish)
Hézagkitöltés:
Silwood

+

+

+
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8. Gyors áttekintés

Gyors rendszer – csak 6 órás,
nagyon magas igénybevételű padlókhoz

Felületvédő rendszer:
Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)
Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)
Ultracoat Easy Plus (2 réteg)
(Ultracoat Roller Finish)
Hézagkitöltés:
Silwood

+
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+

+

8. Gyors áttekintés

Extrém magas védelmi szintű rendszer,
nagyon frekventált felületekre

ON

FIR E R E SIST

AN

SYSTE M

T

TRACOA
UL

T P R OT E CT

I

Entspricht der
Brandklassifizierung Bfl-s1
und Cfl-s1 nach EN 14342

Felületvédő rendszer:
Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)
Ultracoat Premium Base
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 150/180)
Ultracoat High Traffic (2 réteg)
(Ultracoat Roller Finish)
Hézagkitöltés:
Silwood

+

+

+
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8. Gyors áttekintés

Egyszerűen bedolgozható
rugalmas felületvédő rendszer

Felületvédő rendszer:
Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)
Ultracoat Oil
(Ultracoat Roller Oil + Ultracoat Pad fehér és fekete)
Ultracoat Oil Care

+
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+

8. Gyors áttekintés

Egyszerűen bedolgozható nagy rugalmasságú felületvédő rendszer

Hoch widerstandsfähiges Schutz-System
für einfache Alkalmazási terület
Rendszer:
Ultracoat Oil Wax
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat Pad fehér)
Ápolás:
Ultracoat Oil Care

+
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8. Gyors áttekintés

Ultracoat Oil Color rendszer

Rendszer:
Ultracoat Oil Color
(Ultracoat Roller Oil + Ultracoat Pad fehér és fekete)
Általános igénybevétel:
Ultracoat Oil Care
Magastól nagyon magas igénybevételig:
Ultracoat Soft Touch Finish
(Ultracoat Roller
Finish) vagy
Ultracoat High
Traffic (Ultracoat
Roller Finish)
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+

+

vagy

9. Választó táblák

Alkalmas eszköz

Magas védőképességű rendszer nagy
forgalomnak kitett
kültéri felületekre

Közepes
igénybevételű
padlórendszer

Nagy igénybevételű
padlórendszer

AJÁNLOTT

Ultracoat
lakossági
padlórendszer

Lakkok

Ultracoat tűzgátló
rendszer

Választó táblák

Ultracoat Steel Spatula
SR 100

Ultracoat
Universal Base

Ultracoat Roller Plus
SR 180/220

Ultracoat
Premium Base

Ultracoat Roller Plus
SR 180/220

Ultracoat
Toning Base

Ultracoat Roller Plus
SR 180/220

Ultracoat
Easy Plus

Ultracoat Roller Finish
SR 220

Ultracoat
High Traffic

Ultracoat Roller Finish
SR 220

Ultracoat Soft
Touch Base

Ultracoat Roller Plus
SR 220

Ultracoat Soft
Touch Finish

Ultracoat Roller Finish
SR 220

Olajok
AJÁNLOTT * CSAK ULTRACOAT LAKKOKKAL

Nagy
igénybevételű
fapadlók

Ultracoat
Aqua Plus

Közepes
igénybevételű
fapadlók

Ultracoat Steel Spatula
SR 100

Lakossági
fapadlók

Ultracoat Binder

Ultracoat Oil

Ultracoat Oil Plus

*

*

Ultracoat Oil Color

*

*

Ultracoat Oil Wax

Ultracoat Oil Care
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10. Tanúsítványok

Tanúsítványok

1. Két rétegben felhordott „Ultracoat High Traffic” vízbázisú
lakk és egy réteg „Ultracoat Premium Base” vízbázisú alapozó
14 mm vastag tömör, csaphornyos TÖLGY-parkettán.
Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás Cfl-s1.
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Report No. 420755-02
Fire Behaviour Classification according to EN 13501-1:2010
1

Introduction

This fire behaviour classification report defines the classification of the construction product
“water based varnish „Ultracoat High Traffic“applied in two layers, water based primer
„Ultracoat Premium Base“applied in one layer on massive parquet with tongue and groove,
13 mm, OAK, glued with „Ultrabond Eco S955 1K“on a V100 chipboard” in accordance with
the procedures according to EN 13501-1:2010.
2

Procedure
Construction product................... parquet varnish
Sample designation .................... water based varnish „Ultracoat High Traffic“
applied in two layers, water based primer
„Ultracoat Premium Base“ applied in one layer
on massive parquet with tongue and groove,
13 mm, OAK, glued with „Ultrabond Eco S955 1K”
on a V100 chipboard
Construction * ............................. water based varnish „Ultracoat High Traffic“
applied in two layers, water based primer
„Ultracoat Premium Base“ applied in one layer
on massive parquet with tongue and groove,
13 mm, OAK, glued with „Ultrabond Eco S955 1K”
on a V100 chipboard
TFI reference no ......................... 12-05-0060
Order date .................................. 09th May 2012

construction product

Az Ultracoat termékek vegyi anyagokkal szembeni ellenállási,
alaktartóssági, és tapadási tulajdonságait a németországi TFI
Intézet vizsgálta be az európai szabványok szigorú feltételeinek
megfelelően. A nagy igénybevételnek kitett felületek védelmét
szolgáló rendszer az öt leggyakrabban alkalmazott faanyag
esetében a B és C tűzveszélyességi osztályra vonatkozóan az EN
13501-1:2010 Európai Szabvány szerint került bevizsgálásra és
tanúsításra.

* Customer’s information
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Report No. 420756-02
Fire Behaviour Classification according to EN 13501-1:2010
1

Introduction

This fire behaviour classification report defines the classification of the construction product
“water based varnish „Ultracoat High Traffic“applied in two layers, water based primer
„Ultracoat Premium Base“applied in one layer on massive parquet with tongue and groove,
14 mm, IROKO, glued with „Ultrabond Eco S955 1K“on a V100 chipboard” in accordance
with the procedures according to EN 13501-1:2010.

2. Két rétegben felhordott „Ultracoat High Traffic” vízbázisú
lakk és egy réteg „Ultracoat Premium Base” vízbázisú alapozó
14 mm vastag tömör, csaphornyos BÜKK-parkettán.
Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás Cfl-s1.

Procedure
Construction product................... parquet varnish
Sample designation .................... water based varnish „Ultracoat High Traffic“
applied in two layers, water based primer
„Ultracoat Premium Base“ applied in one layer
on massive parquet with tongue and groove,
14 mm, IROKO, glued with „Ultrabond Eco S955
1K” on a V100 chipboard
Construction * ............................. water based varnish „Ultracoat High Traffic“
applied in two layers, water based primer
„Ultracoat Premium Base“ applied in one layer
on massive parquet with tongue and groove,
14 mm, IROKO, glued with „Ultrabond Eco S955
1K” on a V100 chipboard
TFI reference no ......................... 12-05-0061
Order date .................................. 09th May 2012

construction product

2

* Customer’s information
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3. Két rétegben felhordott „Ultracoat High Traffic” vízbázisú
lakk és egy réteg „Ultracoat Premium Base” vízbázisú alapozó
14 mm vastag tömör, csaphornyos IROKO-parkettán.
Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás Bfl-s1.
4. Két rétegben felhordott „Ultracoat High Traffic” vízbázisú
lakk és egy réteg „Ultracoat Premium Base” vízbázisú alapozó
14 mm vastag tömör, csaphornyos CSERESZNYE-parkettán.
Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás Cfl-s1.
5. Két rétegben felhordott „Ultracoat High Traffic” vízbázisú
lakk és egy réteg „Ultracoat Premium Base” vízbázisú alapozó
14 mm vastag tömör, csaphornyos JUHAR-parkettán.
Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás Cfl-s1.
6. Az Ultracoat Easy Plus és Ultracoat High Traffic
termékek a GEV szerint EMICODE EC1 és EC1 R besorolással
rendelkeznek.
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Licenza numero:
Relativamente all’articolo





























3722/01.10.05
Ultracoat EasyPlus

della Società

Mapei GmbH

a seguito della domanda del

13.06.2012

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi dell’art.
10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV (associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) viene
rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al prodotto
sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del suddetto
statuto sulla marcatura GEV.

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento.
La società Mapei GmbH è membro ordinario della GEV.
Codice membro GEV: OM 035

14.06.2012
valido a 14.06.2017

Licenza numero:

3723/01.10.05

Relativamente all’articolo

Ultracoat High Trafic

della Società

Mapei GmbH

a seguito della domanda del

13.06.2012

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi dell’art.
10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV (associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) viene
rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al prodotto
sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del suddetto
statuto sulla marcatura GEV.

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento.
La società Mapei GmbH è membro ordinario della GEV.
Codice membro GEV: OM 035

14.06.2012
valido a 14.06.2017

11. Ultracoat rendszerek

Ultracoat rendszerek

39

11. Ultracoat rendszerek

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 60
Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, kisebb felületű, kisebb
igénybevételnek kitett fapadlók tisztítása és ápolása.
A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha
söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést,
por- és homokmaradékot el kell távolítani.
Az Ultracoat Universal Cleaner tisztítószer hígítása:
napi rendszerességgel történő alkalmazásnál 0,2 l
tisztítószert kell adni 10 liter felmosó vízhez;
erősen szennyezett padlók esetében 2 l tisztítószert kell
adni 10 liter felmosó vízhez.
A terméket jól kifacsart ruhával kell felhordani. A
tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni,
nyirkos állapotban tisztítani.
Az Ultracoat Clean Polish padlófényből 100 ml-t
kell 10 liter felmosó vízhez keverni, és egy felmosóval,
vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen
felhordani.
Rendszeres padlóápolás
A felületet porszívóval, száraz törlőruhával vagy puha
söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést,
por- és homokmaradékot el kell távolítani.
Az Ultracoat Polish Remover polír eltávolítóból
250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) felmosó vízhez
keverni, és a padlóra tiszta, puha ruhával egyenletesen
felhordani. Az ezalatt felgyűlt ápolószer maradványokat
és szennyeződéseket tiszta vízzel és egy jól kifacsart
ruhával kell felmosni.
Ezután következik egy új réteg felhordása az Ultracoat
Clean Polish padlófényből a fent leírtak szerint.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.
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11. Ultracoat rendszerek

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 60
Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, nagyobb felületű, nagy
igénybevételnek kitett fapadlók tisztítása és ápolása.
A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha
söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és
homokmaradékot el kell távolítani.
Az Ultracoat Universal Cleaner tisztítószer alkalmazása:
0,2 l terméket kell 10 liter vízzel elkeverni, és olyan
padlótisztító géppel felhordani, amely a nedvességet újra
felszívja.
Az Ultracoat Clean Polish polírozót egy felmosóval,
vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen kell
felhordani.
A könnyebb felhordás és a jobb felületvédelem érdekében a
nagyobb felületeken ajánlott a gépi bedolgozás.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Rendszeres padlóápolás
Az Ultracoat Polish Remover polír eltávolítóból 250 ml-t
kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni, és a padlón egy
piros Ultracoat Pad-dal szerelt egytárcsás takarítógéppel
egyenletesen felhordani.
Az ápolószer maradványokat és szennyeződéseket
padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell felmosni,
majd a padlót vízzel alaposan meg kell tisztítani.
A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni,
nyirkos állapotban tisztítani.
Ezután következik egy új réteg felhordása az Ultracoat
Clean Polish padlófényből a fent leírtak szerint.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.
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11. Ultracoat rendszerek

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 30 vagy 10
Matt vagy teljesen matt egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt,
kisebb felületű, kisebb igénybevételnek kitett fapadlók tisztítása és ápolása.
A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha
söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, porés homokmaradékot el kell távolítani.
Az Ultracoat Universal Cleaner tisztítószer hígítása:
napi rendszeres tisztításnál 0,5 l, különösen szennyezett
padlók esetén 2 l tisztítószert kell keverni 10 liter
felmosó vízhez.
A terméket jól kifacsart ruhával kell felhordani.
A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell
használni, nyirkos állapotban tisztítani.
Az Ultracoat Clean WPM termékből 100 ml-t kell
10 liter vízhez keverni, és egy felmosóval, vagy egy jól
kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen felhordani.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Rendszeres padlótisztítás
A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha
söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, porés homokmaradékot el kell távolítani.
Az Ultracoat Polish Remover polír eltávolítóból
250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni,
majd egy tiszta, puha ruhával a padlóra egyenletesen
felhordani. A keletkező ápolószer maradványokat és
szennyeződéseket tiszta vízzel és egy jól kifacsart
ruhával kell felmosni.
Ezután következik egy új réteg felhordása az Ultracoat
Clean WPM termékből a fent leírtak szerint.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.
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11. Ultracoat rendszerek

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 30 vagy 10
Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkal bevont, nagyobb felületű, nagy
igénybevételnek kitett fapadlók tisztítása és ápolása.
A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha
söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, porés homokmaradékot el kell távolítani.
Az Ultracoat Universal Cleaner tisztítószerből 1 litert
kell feloldani 10 liter vízben, és olyan padlótisztító géppel
felhordani, amely a nedvességet újra felszívja.
Az Ultracoat Clean WPM terméket egy felmosóval,
vagy egy jól kifacsart ruhával kell a padlóra egyenletesen
felhordani.
A könnyebb felhordás és a jobb felületvédelem
érdekében a nagyobb felületeken ajánlott a gépi
bedolgozás.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Rendszeres padlótisztítás
Az Ultracoat Polish Remover polír eltávolítóból 250
ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) felmosó vízhez keverni,
és a padlón egy piros Ultracoat Pad-dal szerelt
egytárcsás takarítógéppel egyenletesen felhordani.
Az ápolószer maradványokat és szennyeződéseket
padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell felmosni.
Végül a padlót vízzel alaposan meg kell tisztítani. A
tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni,
nyirkos állapotban tisztítani.
Ezután következik egy új réteg felhordása az Ultracoat
Clean WPM termékből a fent leírtak szerint.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.
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11. Ultracoat rendszerek

Vizes bázisú lakkal kezelt padlók
Karcolások eltávolítása

Az Ultracoat termékekkel bevont felületeken a kisebb
felületi karcolások eltávolításához fontos, hogy a
felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha
söprűvel megtisztítsuk, minden szennyeződést, por- és
homokmaradékot eltávolítsunk.
Az Ultracoat Polish Remover polír eltávolítóból 75
ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni.
A higított terméket pár perc elteltével kell felhordani.
A teljes felület egyhuzamban történő kezelése után a
termékmaradványokat padlótisztító géppel vagy egy
puha ruhával kell eltávolítani.
Végül a padlót vízzel kell tisztítani, és egy tiszta ruhával
szárazra törölni. A tisztításhoz minimális mennyiségű
vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.
A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.
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Jegyzetek
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C.P. MK831897 (HU) 03/16

További kérdésekben
állunk szíves
rendelkezésére:

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel. 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

