Doporučení pro pokládku textilních a elastických
krytin na sádrovláknité podlahové prvky
Krytina

Textilní krytiny
Jehlová plst

Krytiny PVC / CV

Linoleum

Kaučukové krytiny

Lepidlo

Ultrabond Eco 185
Mapecryl Eco
Rollcoll
ozubení stěrky TKB B1 / B2
spotřeba 300 - 450 g/m²

Ultrabond Eco V4 SP
Ultrabond Eco VS 90
Rollcoll
ozubení stěrky TKB A1 / A2
spotřeba 250 - 300 g/m²

Ultrabond Eco 540
Ultrabond Eco 520
ozubení stěrky TKB B2
spotřeba 300 - 500 g/m²

Ultrabond Eco V4 SP
Ultrabond Eco VS 90
Adesilex UP 71
ozubení stěrky TKB A2 / B2 / B3
spotřeba 300 - 600 g/m²

Vyrovnání povrchu

Základní nátěr

Planitex D10 (Ultraplan / Ultraplan Eco konzultovat předem s technickým servisem Mapei)
spotřeba cca 1,50 - 1,60 kg/m²/mm, min. tloušťka vrstvy 2 mm, max. 5 mm

Primer G, Ecoprim T
ředění vodou 1 : 1, spotřeba cca 100 g/m²
doba schnutí před aplikací stěrky cca 24 hod, u Ecoprimu T nepřekročit 24 hodin

Příprava

vyčištění, obroušení, vysátí

Podklad

Sádrovláknité podlahové prvky

Musí být dodrženy technické návody k výrobkům a dále aktuální platné normy a směrnice.
Pokládání prefabrikované mazaniny musí být prováděno podle předpisů výrobce a musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám.
Pokud by bylo třeba použít jiné materiály než uvedené, je nutný předchozí souhlas firmy Fermacell a konzultace s pracovníky MAPEI spol. s r.o..
Kontakt: Mapei spol. s r.o., +420 585 201 151, fax: +420 585 201 158, e-mail: info@mapei.cz

Doporučení pro pokládku lamel
na sádrovláknité podlahové prvky
Parkety

Laminátové lamely
Pokládání příčně k pref.mazanině

Parketové lamely dvouvrstvé
Pokládání příčně k pref.mazanině

Parketové lamely třívrstvé
Pokládání příčně k pref.mazanině

Ostatní parketové lamely
s povrchovou úpravou
Pokládání příčně k pref.mazanině

Lepidlo

Ultrabond P990 1K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 800 - 1000 g/m²

Ultrabond Eco P990 1K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 1000 - 1200 g/m²

Ultrabond Eco P990 1K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 1000 - 1200 g/m²

Ultrabond Eco P990 1K
Ultrabond P902 2K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 1000 - 1200 g/m²

Oddělení

Systém Mapetex

Systém Mapetex

Systém Mapetex

Systém Mapetex

Lepidlo

Ultrabond P990 1K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 500 - 800 g/m²

Ultrabond Eco P990 1K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 500 - 800 g/m²

Ultrabond Eco P990 1K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 500 - 800 g/m²

Ultrabond Eco P99 1K
Ultrabond P902 2K
Ultrabond Eco S955 1K
spotřeba 500 - 800 g/m²

Vyrovnání povrchu

Základní nátěr

Příprava před lepením

Ultraplan / Ultraplan Eco / Ultraplan Maxi / Ultraplan Turbo konzultovat předem s technickým servisem Mapei
spotřeba cca 1,60 kg/m²/mm, min. tloušťka vrstvy 3 mm, max. 5 mm
Primer G, Ecoprim T ředění vodou 1 : 1, spotřeba cca 100 g/m²
doba schnutí před aplikací stěrky cca 24 hod, u Ecoprimu T nepřekročit 24 hodin
Eco Prim PU 1K
spotřeba cca 150 g/m² / nátěr

Příprava

vyčištění, obroušení, vysátí

Podklad

Sádrovláknité podlahové prvky

Musí být dodrženy technické návody k výrobkům a dále aktuální platné normy a směrnice.
Pokládání prefabrikované mazaniny musí být prováděno podle předpisů výrobce a musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám.
Pokud by bylo třeba použít jiné materiály než uvedené, je nutný předchozí souhlas firmy Fermacell a konzultace s pracovníky MAPEI spol. s r.o..
Kontakt: Mapei spol. s r.o., +420 585 201 151, fax: +420 585 201 158, e-mail: info@mapei.cz

Doporučení pro pokládku keramiky a přírodního
kamene na sádrovláknité podlahové prvky
Krytina

Keramika jedenkrát pálená

Keramika dvakrát pálená

Přírodní kámen

Spárovací malta

Ultracolor Plus, Kerapoxy

Ultracolor Plus, Kerapoxy

Ultracolor Plus, Kerapoxy

Malta pro
lepení obkladů

Ultralite S1
spotřeba
cca 1,5-2,5 kg/m²

Ultralite S1
spotřeba
cca 1,5-2,5 kg/m²

Elastorapid*
Elastorapid bílý*
spotřeba cca 4,5-6kg/m²

Izolace (podle zatížení
prostředím)
Vyrovnání povrchu

Základní nátěr

Mapegum WPS spotřeba cca 1,5 kg/m², min. 2 vrstvy
Mapelastic spotřeba cca 3,4 kg/m², min. 2 vrstvy
Ultraplan / Ultraplan Eco / Ultraplan Maxi / Ultraplan Turbo konzultovat předem s technickým servisem Mapei
spotřeba cca 1,60 kg/m²/mm, min. tloušťka vrstvy 3 mm, max. 5 mm
Primer G, Ecoprim T ředění vodou 1 : 1, spotřeba cca 100 g/m²
doba schnutí před aplikací stěrky cca 24 hod, u Ecoprimu T nepřekročit 24 hodin

Příprava

vyčištění, obroušení, vysátí

Podklad

Sádrovláknité podlahové prvky

Musí být dodrženy technické návody k výrobkům a dále aktuální platné normy a směrnice. Pokládání prefabrikované mazaniny musí být prováděno podle předpisů výrobce
a musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám. Obklady z keramiky a přírodního kamene čtvercového tvaru s délkou hrany do 33 cm mohou být pokládány do tenkovrstvého
lože,ne na vazbu.. Pokládání větších formátů, nebo pokládání na vazbu musí schválit firma Fermacell. Dilatační spáry v dlažbě musí korespondovat s dilatacemi v podkladu
FERMACELL. Podle tepelného zatížení podlahy (pokládání na podlahové vytápění, slunce pronikající okny atd.) mohou být event. potřebné další dilatační spáry v nášlapné
vrstvě i v podkladu. Tyto spáry musí určit projektant. Pokud by bylo třeba použít jiné materiály než uvedené, je nutný předchozí souhlas firmy Fermacell a konzultace
s technickým servisem MAPEI spol. s r.o.
Kontakt: Mapei spol. s r.o., +420 585 201 151, fax: +420 585 201 158, e-mail: info@mapei.cz
* Použití jednotlivých druhů přírodního kamene a případnou záměnu lepidla konzultujte s technickým servisem Mapei.

