
1



MAPEI KÖZPONT

MAPEI KÉPVISELET

Az építõipar állandó fejlõdése és az

emelkedõ minõségi követelmények

miatt a gazdasági kényszerûség

folyamatosan új problémákat vet fel

az építõipari anyag gyártók, 

kivitelezõk és a tervezõk számára.

A MAPEI csoport munkatársai 1937

óta törekednek arra, hogy a kutatás-

ban, a fejlesztésben, az 

alkalmazástechnikában kielégítsék a

piaci követelményeket, és a

felhasználás szempontjából

biztonságos, funkciójában megfelelõ,

tartós terméket fejlesszenek ki és

bocsássanak megrendelõik

rendelkezésre.    

A vállalat globális szervezete és az

építész szakértõkkel világszerte

folytatott párbeszéd biztosítékot jelent

az adott piac követelményeinek

megfelelõ állandó termékinnováció

és optimalizálás biztosításához.

Az ISO 9001 és az ISO 14001

szerinti tanúsítványok bizonyítják a

világ legnagyobb vegyi

építõanyaggyártó cégei közé tartozó

vállalat világos, stratégiai és minõ-

ségtudatos elkötelezettségét. 

MAPEI -
világszerte partner
az építkezésben
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Fontos!

A kézikönyv a német MAPEI azonos kiad-
ványa alapján készült. A teljesség és az
összehasonlíthatóság érdekében meg-
hagytuk az eredeti német DIN szabványi
elõírásokat, valamint a különbözõ német
szakmai szövetségek és szervezetek (pl:
ZDB-közlöny) ajánlásai. A 44. oldalon
táblázatba foglaltuk a DIN elõírásoknak
megfelelõ magyar (MSZ) szabványokat. 

A megoldási változatok
leírása

A kiadvány attól függõen, hogy milyen a
felhasználási terület, a burkolóanyag és
az ehhez tartozó speciális elvárás, tartal-
mazza az adott igénybevételekhez iga-
zodó különbözõ anyagváltozatok leírá-
sát.

A változatok közötti különbségek a
következõk: 

Rendszertermékek
profi burkolóknak,
akik tudják hogyan

Kiegészítés a tar-
talomhoz

Ez a kiadvány a MAPEI rendszerbe
foglalt anyagjainak biztonságos fel-
használását írja le a kerámiacsem-
pék és burkolólapok, valamint ter-
mészetes és mesterséges kõbõl
készült burkolólapoknak az építõi-
parban használatos minden típusú
alapfelülete esetében. 

A leírás irányelveket tartalmaz a
MAPEI anyagok felhasználására a
tapasztalt csempézõk, a hideg-
burkolók és a viszonteladók
munkatársai számára is.

Az adott aljzatok és a burkolóanyag
vonatkozásában részletesen leírt
problémák, valamint ezek
megoldása a gyakorlatban
kipróbált és bevált anyagokkal biz-
tonságot nyújtanak a tervezõnek és
az építtetõnek a kivitelezendõ
kerámia és természetes kõlapokkal
végzendõ munkák tartós garancia-
vállalására.

Az egyes aljzatok leírása figyelembe
veszi a fennálló lényeges elõírásokat
éppen úgy, mint a megoldási
lehetõségeket, amelyek az adott
építészeti és anyagválasztási
adottságokból erednek.

Ezeken túlmenõen a füzet részlete-
sen tárgyalja az adott aljzatok és az
aljzatelõkészítési módszerének rés-
zletes jellemzõ leírását. 

Például

MAPEI standard
megoldás

A MAPEI standard megoldások a
leggazdaságosabb kivitelezési változatok
a gyakorlatban kipróbált és bevált
anyagokkal. Ez azonban feltételezi a
szakma szabályainak pontos betartását. 
Ennek során pontosan be kell tartani a
névleges szabályokban meghatározott
várakozási idõket a fogadófelület
készítése és a burkolat fektetése,
valamint a használat megkezdése
között.
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MAPEI megoldás a ter-
mészetes és mûkõ
burkolatok lerakásához

A MAPEI megoldás a természetes és mûkõ
burkolatok lerakásánál lehetõvé teszi a
mélységi, üledékes, vulkanikus, és termé-
szetes kõzetek, valamint mindenfajta
cement és mûgyantakötésû mûkõbur-
kolólap biztonságos, elszínezõdéstõl és
foltosodástól mentes lerakását, az építõ-
iparban szokásosan elõforduló bármilyen
aljzatra akár nagymértékû mechanikai és
hõmérsékleti igénybevétel esetén is. 

Gres porcelán burkolat lerakása GRANIRAPID-dal, Rómában, a Szent Péter Bazilikában, a Szixtuszi Kápolna folyosóján 

MAPEI
gyorsmegoldás

A MAPEI gyorsmegoldásnál lehetõség
van a kerámia, a természetes és a
mûkõburkolatok lehetõ legrövidebb idõn
belüli elkészítésére. A nagy értékû MAPEI
rendszeranyagok felhasználása biztosítja
a lehetõ leggyorsabb használatbavételt a
legmagasabb minõségi követelmények
szavatolása mellett. 

A MAPEI
profi megoldás 

A MAPEI profi megoldás lehetõvé teszi a
kerámia csempék és burkolólapok,
valamint a természetes és mûkõ burko-
lólapok lerakását, fektetését, fugázását
olyan burkolati aljzatokra, amelyek még
nem érték el a szabvány szerinti burkol-
hatóságot, és/vagy rendkívül nagy igény-
bevételnek vannak kitéve a nedvesség, a
fagyás és az olvadás váltakozása, vagy a
vegyi terhelések miatt. Ezeken kívül meg
kell felelni a felhasználó olyan speciális
igényeinek is, mint például a vegyszerálló-
ság, vagy a kerámiaburkolat elektromos
vezetõképessége az ipari és a mûszaki jel-
legû épületekben. 
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Részletes információk 
az aljzatokhoz

A cementaljzat éppen úgy, mint a beton, a
kötés során zsugorodik. Ha a burkolást
merev burkolóanyagokkal, mint például
csempével, túl korán kezdik meg, akkor az
ebbõl eredõ feszültségek tartósan igénybe-
veszik a vékony ágyazású ragasztó habarcs
és a burkolat közötti tapadást.

Az aljzat nedvességtartalma, a ragasztó
összetétele és a kötés alatti környezeti
hõmérséklet lényegében meghatározzák
a burkolhatóság idõpontját. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

Az aljzatnak meg kell felelnie a DIN
18560 számú szabvány elõírásainak. A
cement aljzat felülete legyen tapadóké-
pes, mentes a tapadást gátló anyagoktól
(mint például olajok, zsírok, por, szin-
terezett rétegektõl, stb.). A felületi húzó-
tapadó szilárdság érje el a minimum 1,0
N/mm2 értéket. A nyomó, a hajlító, és a
tapadási szilárdságot a tervezett fel-
használásból eredõ terhelés alapján kell
meghatározni. A felület egyenletessé-
gének meg kell felelnie a DIN 18202
szabványból eredõ mérettolerancia elõírá-
soknak. „A kerámia csempék és burkoló-
lapok, a természetes kõ és betonelemek,
cementbázisos szigetelõrétegû padlókon-
strukciók”-ról szóló közlöny - 9/95 kiadás
-  6.2. pontja alapján a burkolás <3 CM%
maradék nedvesség mellett végezhetõ.

Az aljzat elõkészítése

Az esetleg fellelhetõ és a tapadást gátló
részeket, mint például cementtej rétege-
ket, olajfoltokat, régi festékrétegeket a
megfelelõ alapozást elõkészítõ eljárással,
mint például vákuumos szemcseszó-
rással, vagy csiszolással el kell távolítani. 

Nedvszívó aljzatot elõször diszperziós
alapú PRIMER G (1:2 - 1:3 arányban
vízzel higítva) általános alapozóval kell
alapozni. 
Az esetleg meglévõ repedéseket EPOJET-
tel (kötött esztrich) vagy EPORIP-pel (úsz-
tatott esztrich) erõzáró módon le kell zárni. 

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
PRIMER G

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
NOVOPLAN 21 (1-5 mm)

PLANOLIT 315 (3-15 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:

– KERABOND a nedvszívó burkolóanya-
gokhoz, ADESILEX P9 a nem nedvszívó
burkolóanyagokhoz, mint például gres-
porcelán lapok. 
– KERAFLEX MAXI a középágyazású eljá-
ráshoz. 
– PLANOBOND normál kötésû folyékony
ágyazású ragasztó habarcs, az üvegmen-
tes burkoláshoz.

Fugázóhabarcs / fugázó anyagok:
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG 
vagy KERACOLOR FUGAISZAP 

Rugalmas fugázóhabarcs a dilatációs és
a csatlakozási hézaghoz: 
MAPESIL AC

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás: 
MAPEPRIM SP

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztó habarcs:
KERAQUICK (szürke vagy fehér) 
ADESILEX P9 EXPRESS
ADESILEX P4 folyékony ágyazású ragasz-
tó habarcs az üregmentes burkolási eljá-
ráshoz.

Fugázóhabarcs / fugázóanyag:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag a dilatációs és a
csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL AC

Greslap lerakása ADESILEX P9-cel

Carrarai márvány lerakása GRANIRAPID fehérrel

CEMENT ESZTRICHRE
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MAPEI profi megoldás
a 28 napnál fiatalabb
cementaljzatok esetén 

Alapozás:
PRIMER G 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAFLEX azoknál a cementhabarcsok-
nál, amelyek 21 napnál régebbiek. 
KERABOND + ISOLASTIC azoknál a
cementhabarcsoknál, amelyek 14 nap-
nál régebbiek.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

KERAPOXY a magas vegyi és mechanikai
terheléseknél, valamint a magas szintû
higiéniai követelmények esetében. 

Rugalmas fugázóhabarcs a dilatációs  és
a csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL AC

MAPEFLEX PU 21 nagy mechanikai ter-
helések esetén.

MAPEI megoldás a ter-
mészetes és mûkõ bur-
kolatok lerakásához

Alapozás: 
PRIMER G

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõzetek-
nél, mint például a Carrarai, az Onix
márvány stb.
GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok: 
ULTRACOLOR PLUS ha a
fugaszélesség 2-20 mm 

Rugalmas fugázóhabarcs a dilatációs és a
csatlakozási hézaghoz: 
MAPESIL LM, semleges kémhatású szi-
likon

A nedvszívó, természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.  

Padlóburkolat nagy mechanikai igénybevételre, ADESILEX P4-el lerakva

Burkolat lerakása gyorskötésû KERAQUICK habar-
ccsal 

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18560
Építõipari esztrichek 

DIN 18156
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz 

DIN 18157 
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 18332
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352
Munkák csempével és burkolólapokkal

ZDB-közlöny 
Hõtágulási fugák a csempe és burkoló
lapokból készült burkolatokban 

ZDB-közlöny 
A kerámiacsempék és burkolólapok, ter-
mészetes kõ és betonelemek lerakása
szigetelõ rétegre, cementkötésû padló-
konstrukciókra. 

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.
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Részletes információk
az aljzatokhoz

A kötési és a száradási folyamat alatt
bekövetkezõ zsugorodás miatt a beton
térfogata csökken. Az ennek során fel-
lépõ feszültségek a burkolólapokkal,
vagy a természetes kõlapokkal történõ túl
korai burkolás esetén tartósan kedvezõt-
lenül befolyásolhatják az aljzat, a ragasz-
tó habarcs és a burkolóanyag közötti
tapadást.
A burkolhatóság elsõsorban a beton
összetételétõl, a felhasznált nyersanyagok-
tól és a kötési és száradási fázisban fellépõ
környezeti hõmérséklettõl függ. 

A hagyományos összetételû és szokásosan
felhasznált betonnál a hidraulikusan kötõ
vékony ágyazású habarcsnál hat hónap, 
a reagens gyanta habarcs esetén három
hónap után tekinthetõ a beton burkolásra
késznek.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A beton minõségének meg kell felelnie 
a DIN 1045 számú szabványnak. A beton
felülete legyen tapadóképes, mentes 
a tapadást meggátló anyagoktól (mint
például olajok, zsírok, por, laza rétegek,
zsaluolaj stb.).
A felületi húzó-tapadó szilárdság érje el 
a minimum 1,0 N/mm2 értéket. A nyomó, 
a hajlító, és a tapadási szilárdságot a ter-
vezett felhasználásból eredõ terhelés
alapján kell meghatározni. A felület
egyenletességének meg kell felelnie a DIN
18202 szabványból eredõ mérettoleran-
cia elõírásoknak. A lerakhatósági feltétel
adottnak tekinthetõ DIN 18157 1. rész
szerint 6 hónap, vagy a DIN 18157 3.
rész szerint 3 hónap után, vagy amikor 
a maradék nedvesség nem éri el a 3
CM% értéket.

Az alapfelület elõkészítése

Az esetleg fellelhetõ, tapadást gátló
maradványokat, mint például cementtej
rétegeket, olajfoltokat, régi festékréte-
geket, zsaluolajat megfelelõ aljzatelõ-
készítõ eljárással, mint például marással,
vákumos szemcseszórással, vagy csiszo-
lással maradéktalanul el kell távolítani.
A nedvszívó aljzatot beltérben elõször
diszperziós alapú PRIMER G (1:2 - 1:3
arányban vízzel higítva) általános alapo-
zóval kell lealapozni. Az esetleg meglévõ
repedéseket EPOJET-tel, vagy EPORIP-
-pal kell lezárni.

Figyelem! Kültéren nem alkalmazunk
alapozóanyagot. A jobb tapadás érde-
kében a felületet elõ kell nedvesíteni tisz-
ta vízzel és megvárni, míg a  felület matt-
nedves lesz.

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
PRIMER G  

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
Födém: ULTRAPLAN (1-10 mm)

ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
Fal: NIVOPLAN (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERABOND a nedvszívó burkolóanya-
gokhoz (kültéren a KERABOND-ot 
ISOLASTIC-kal fel kell javítani)

ADESILEX P9 a nem nedvszívó burkoló-
anyagoknál, mint például gresporcelán
lapburkolat.

Burkoló lemez KERABOND + ISOLASTIC-kal rögzítve, Kuwait-Cityben egy távközlési torony betonfalán. 

BETONRA ÉS ELÕREGYÁRTOTT BETONELEMEKRE
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KERABOND + ISOLASTIC három
hónapnál régebbi betonhoz

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS,
KERACOLOR FUGOLASTIC

KERAPOXY magas vegyi és mechanikai
terheléseknél, valamint magasszintû higi-
éniai követelmények esetében.

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
szélcsatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEFLEX PU 21 nagymértékû mecha-
nikai terhelésnél

MAPEI megoldás a
természetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás:
PRIMER G

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs: 
GRANIRAPID fehér; az áttetszõ kõze-
teknél, mint például a Carrarai, az Onix
márvány stb.

GRANIRAPID szürke; tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

KERAQUICK LATEX PLUS: nem elszí-
nezõdõ természetes és mûkõ burkolatok
lerakásához, három hónapnál régebbi
betonra. 

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS,
Fugaszélesség 2-20 mm, csiszolható

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL LM, semleges kémhatású 
szilikon

A nedvszívó természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 1045
Beton és vasbeton;
Kivitelezés méretezése

DIN 18156
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz   

DIN 18157 
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz 

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal 

ZDB közlöny 
Dilatációs fugák a csempébõl és lap-
burkolatokból készült burkolatoknál 

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

KERAFLEX MAXI a középágyazású eljá-
rással történõ lerakáshoz  

PLANOBOND hagyományosan kötõ
folyékony ágyazású habarcs az üregmen-
tes lerakáshoz.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR FF: fugaszélesség 2-6 mm
KERACOLOR GG: fugaszélesség 4-15mm

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás:
MAPEPRIM SP

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK (szürke vagy fehér)
ADESILEX P9 EXPRESS
ADESILEX P4 folyékony ágyazású ragasz-
tó habarcs az  üregmentes lerakáshoz.

GRANIRAPID 
Magas mechanikai igénybevételnél,
valamint természetes kõburkolatok lera-
kásához.

Fugázóhabarcs / fugázóanyag:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC

MAPEI profi megoldás
6 hónapnál frissebb
beton esetén

Alapozás:
PRIMER G

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAFLEX négy hónapnál régebbi betonhoz

A betonfelület szóró technológiás kiegyenlítése
NIVOPLAN-nal
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Részletes információk
az aljzatokhoz

A kalciumszulfát (gipsz) felületek és a kal-
ciumszulfát öntött esztrichek az elõnyös
felületi adottságaik alapján egyre inkább
beválnak a kerámia-, természetes-, és a
mûkõburkolatok aljzataként. 

A kalciumszulfát aljzat a cementaljza-
tokal ellentétben számos elõnnyel ren-
delkezik, könnyebben dolgozható be,
nagyobb a bedolgozási felületteljesít-
ménye, magasabb felületi egyenletesség
érhetõ el vele, és jobb a zsugorodási
viselkedése. 

A burkoló szakembernek különleges
körülmények között nem lebecsülendõ
problémákkal kell szembenézniük a
kalciumszulfát aljzatok esetében, annak
teljes kiszáradás utáni felületi adottságai
és a nedvesség érzékenysége, valamint a
hõ hatására bekövetkezõ tágulási
mozgása alapján. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A kerámia-, természetes és mûkõburkolás-
hoz az aljzatnak meg kell felelni a jelenleg
érvényes elõírásoknak. A kalciumszulfát
aljzat maradék nedvessége legyen < 0,5
CM%-nál. A felület legyen mentes laza, és
porladó rétegektõl valamint repedésektõl.
Ezen túl még megfelelõ szilárdsággal is
rendelkeznie kell, és meg kell felelnie a
DIN 18202 szerint a felületi egyenletes-
ségre vonatkozó elõírásoknak is.

A „beltéri és kültéri csempékbõl és
burkolólapokból készült burkolatokkal
összefüggõ tömítések kivitelezésének
elõírásai” c. ZDB közlöny szerint a gipsz-
kötésû alapanyagokat az aljzatok kialakí-
tásánál vizes és nedves helyeken csak az
I. fokozatú nedvességterhelési osztályban
szabad használni. 

Az aljzat elõkészítése

A csiszolás után még esetleg megmaradó
tapadást gátló részeket, mint például laza
rétegeket, gyanta réteg maradékokat
megfelelõ aljzatelõkészítõ eljárással (váku-
umos szemcseszórással, marással, stb.)
maradéktalanul el kell távolítani. 

A kalciumszulfát aljzatokat általában
gipszalapozással kell kezelni. A kalcium-
szulfát aljzat alapozásánál figyelembe kell
venni a termékre jellemzõ száradási idõ-
tartamokat és  keverési arányokat. 

Az esetleges meglévõ repedéseket EPO-
JET-tel (kötött esztrich) vagy EPORIP-pal
(úsztatott esztrich) erõzáró módon le kell
zárni.

Terrakotta csempe lerakása KERAFLEX MAXI-val kalciumszulfát esztrichre 

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
PRIMER G

ULTRA/BOND ECO PRIM „R” természetes
anhidridek esetén, víztaszító adalék nélküli
esztricheknél 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékony ágyazású ragasztó habarcs:
KERABOND a nedvszívó burkolóanyagokhoz

ADESILEX P9 a nem nedvszívó burkoló-

KALCIUMSZULFÁT (GIPSZTARTALMÚ) ALJZATRA ÉS
KALCIUMSZULFÁT (GIPSZES) KIEGYENLÍTÉSRE
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anyagokhoz 
KERAFLEX MAXI középágyazású eljárás-
sal történõ lerakáshoz.

PLANOBOND normál kötésidejû folyé-
kony ágyazású ragasztó habarcs az üreg-
mentes lerakáshoz.

Fugázó habarcs / fugázó anyagok:
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG
vagy KERACOLOR FUGAISZAP

Rugalmas fugázó anyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás:
MAPEPRIM SP 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN ECO (1-10 mm)
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékony ágyazású ragasztó habarcs:
KERAQUICK (szürke vagy fehér)
ADESILEX P9 EXPRESS
ADESILEX P4 folyékony ágyazású ragasz-
tó habarcs üregmentes lerakáshoz. 

Fugázó habarcs / fugázó anyag:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázó habarcs a dilatációs-,
és csatlakozó hézaghoz: 
MAPESIL AC 

MAPEI profi
megoldás

Alapozás:
PRIMER G

ULTRA/BOND ECO PRIM „R” ter-
mészetes anhidridek esetén, víztaszító
adalék nélküli esztricheknél

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékony ágyazású ragasztó habarcs:
KERAQUICK (szürke vagy fehér)
ADESILEX P9 EXPRESS

GRANIRAPID 
Magas mechanikai igénybevételnél
valamint természetes kõ burkolatok le-
rakásához.

PLANOBOND normál kötésidejû folyé-
kony ágyazású ragasztó habarcs az üreg-
mentes lerakáshoz.

Fugázó habarcs / fugázó anyagok:
ULTRACOLOR PLUS

KERAPOXY magas vegyi és mechanikai
terheléseknél, valamint magasszintû higi-
éniai követelmények esetében.

Rugalmas fugázó habarcs a dilatációs
és a csatlakozó hézaghoz: 
MAPESIL AC

MAPEFLEX PU 21 a nagy mechanikai ter-
heléseknél.

MAPEI megoldás a
természetes és mûkõ
burkolatokhoz 

Alapozás:
PRIMER G

ULTRA/BOND ECO PRIM „R” természetes
anhidridek esetén, víztaszító adalék nélkül
esztricheknél

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN ECO (1-10 mm)
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékony ágyazású ragasztó habarcs:
GRANIRAPID (szürke vagy fehér)

KERAPOXY magas vegyi és mechanikai
terheléseknél, valamint magasszintû higi-
éniai követelmények esetében.

Rugalmas fugázó anyag dilatációs
fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású)

A nedvszívó természetes kövek esetében 
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18560
Építõipari esztrichek  

DIN 18156
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz  

DIN 18157 
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 18332
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352
Munkák csempével és burkolólapokkal

ZDB-közlöny
Dilatációs fugák a csempe és lapburko-
latokban

ZDB-közlöny 
A kerámiacsempék és burkolólapok, ter-
mészetes kõ és betonelemek szigetelt,
cementkötésû padlókonstrukciókra kalci-
umszulfát kötésû esztrichben

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.
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Részletes információk 
az aljzathoz

A meleg aszfaltnak meg kell felelnie a DIN
18354 szabvány követelményeinek. A
sûrûség, a bitumen tömege a megfelelõ
szemcseméretû szilikátadalékkal keverve
biztosítja az esztrichek szívóképességének
minimumát és a stabilitás maximumát. En-
nek során az aszfalt többletadagolás kü-
lönleges tömörséget biztosít anélkül, hogy
szükség lenne meleg állapotban történõ
hengerelésre. 
Az új esztrich felületére finom homokot
kell szórni, majd lehengerelni. Így
nagyobb felületû felszín áll rendelkezé-
sünkre a kiegyenlítéshez, és a vékony
ágyazású ragasztáshoz.

A DIN 18157 számú szabvány szerint
kerámia csempét és burkolólapokat,
valamint természetes kõ burkolólapokat
aszfaltra csak beltéren szabad használni. 

A világos színû, áttetszõ, természetes
kõburkolólapok esetében az öntött asz-
falt esztrichek adott körülmények között
optikailag negatív hatást idézhetnek elõ.

Az ilyen burkolóanyagok lerakásához
éppen ezért fehér gyorskötõ ragasztó-
habarcs alkalmazását javasoljuk. 

A burkolás megkezdhetõ, ha az aszfalt-
esztrich elérte a szobahõmérsékletet (kb.
+20 Co-t). Az öntött aszfaltesztrichek
különleges tulajdonságaik alapján alkal-
masak kerámia csempe és burkolólapok,
természetes kõ és beton burkolólapok
beltéri aljzatának.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A kerámia-, vagy természetes-, és a
terrakotta-burkolatok lerakásának elõ-
feltétele az esztrich felületének homokkal
történõ szakszerû beszórása.  

Az alapozás elõkészítése

Az esetleg megmaradt tapadást gátló
részeket, mint például homokmaradékot,
olajokat, zsírokat, régi festést, vagy bevo-
natokat megfelelõ aljzatelõkészítõ eljá-
rással el kell távolítani.

Ha az esztrich felülete egyáltalán nem,
vagy nem megfelelõen lenne homokkal
megszórva, akkor a kiegyenlítés, vagy
burkolás elõtt a nem nedvszívó aljzatokra
alkalmazott alapozást kell elkészíteni. Az
aljzat felépítésétõl (vastagságától) és a fel-
használt segédanyagoktól (alapozás és /
vagy kiegyenlítõ anyagtól) függõen kell a
kiegyenlítés rétegvastagságának határait
figyelembe venni. 

Az esetleges meglévõ repedéseket
EPORIP segítségével le kell zárni. 

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
MAPERIM SP (ha az esztrich felülete nem
lett homokkal szakszerûen beszórva.)

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN ECO (1-10 mm)
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
NIVORAPID a ferde felületek kiegyenlítéséhez is

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P9 
PLANOBOND normál kötésidejû fo-
lyékony ágyazású ragasztóhabarcs, az
üregmentes burkoláshoz.

Öntött aszfalt szórása

ÖNTÖTT ASZFALT ESZTRICHRE
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Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG vagy
KERACOLOR FUGAISZAP

KERAPOXY vegyi és mechanikai igény-
bevételhez

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás:
MAPEPRIM SP (ha az esztrich felülete
nem lett homokkal szakszerûen beszórva) 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
NIVORAPID a ferde felületek kiegyenlíté-
séhez is

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P4 folyékony ágyazású ragasz-
tóhabarcs üregmentes burkoláshoz

KERAQUICK (fehér vagy szürke)
ADESILEX P9 EXPRESS

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERAPOXY vegyi és mechanikai igénybe-
vételhez.

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás:
MAPEPRIM SP (ha az esztrich felülete
nem lett homokkal szakszerûen beszórva)

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése: 
ULTRAPLAN (1-10)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
NIVORAPID a ferde felületek kiegyenlí-
téséhez is

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID (szürke vagy fehér)
KERAQUICK mérettartó kõ burkolólapok
lerakásához 

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok: 
ULTRACOLOR PLUS
Fugaszélesség 2-20 mm 

Rugalmas fugázó anyag dilatációs és
élcsatlakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású)

A nedvszívó természetes kövek esetében a
fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18560 1-4 rész
Követelmények az esztrichekre az építõ-
iparban

DIN 18156 1-4 rész
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18157 1-3 rész 
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18354
Aszfaltburkolati munkák

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Dilatációs fugák a csempe és lapburko-
latokban

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Fugázás ULTRACOLOR PLUS-szal
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Kõlapok lerakása ADESILEX P9-cel szárazesztrichre

Részletes információk 
az aljzathoz

A régi épületek felújításakor egyre
gyakrabban fordul elõ, hogy száraz-
esztrichre történik a burkolás. Ezek lehet-
nek szárazvakolat, gipsz mennyezet,
gipszkarton, gipszes farostlemez egybe-
épített csillapító réteggel, vagy anélkül. 

A feltöltést úgy kell beépíteni és tömöríteni,
hogy az oldalirányban ne tudjon kifolyni.
Az alápincézetlen épületeknél az éppen
érvényes hõszigetelési elõírásoknak
megfelelõen hõszigetelést kell alkal-
mazni. A padlókat meg kell védeni a
behatoló nedvességtõl is.
A különbözõ burkolatok lerakását alap-
vetõen rezgésmentesen kell végezni. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A szárazesztrich elemeket rögzítve kell
lerakni. Ennek során figyelembe kell
venni a gyártó termékre vonatkozó elõ-
írásait is. A felület egyenletessége feleljen
meg a DIN 18202 követelményeinek.

Az aljzat elõkészítése

A szárazesztricheket általában PRIMER G
általános alapozóval kell elõkezelni.  A
szárazesztrichek alapozásánál be kell tar-
tani a termékre jellemzõ száradási idõtar-
tamokat és a keverési arányokat.

Megoldási változatok

MAPEI standrd
megoldás

Alapozás:
PRIMER G 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
PLANOLIT 315 (3-15 mm)
NOVOPLAN 21 (1-5mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P9 nem szívóképes burkoló-
anyagoknál
PLANOBOND hagyományos kötésidejû
folyékony ágyazású ragasztóhabarcs,
hézagmentes lerakáshoz

SZÁRAZ ESZTRICHRE
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Burkolat fektetése hagyományos vékonyágyazású 
ragasztóhabarccsal

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR FF vagy KERACOLOR GG

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás:
PRIMER G 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P4 folyékony ágyazású ragasztó-
habarcs üregmentes burkoláshoz

ADESILEX P9 EXPRESS
KERAQUICK (fehér és szürke)
Fugázó habarcs / fugázó anyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás a
természetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás:
PRIMER G 
ULTRA/BOND ECO PRIM „R” (kiegészítõ
nedvességvédelemmel)

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm) padlóki-
egyenlítésre

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ köveknél, mint
például a Carrarai, az Onix márvány stb. 

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

KERAQUICK mérettartó kövek lerakásánál

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
Fugaszélesség 2-20 mm 

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású)

A nedvszívó természetes kövek esetében 
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18157 1-3 rész 
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágu-
lási fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Dilatációs fugák a csempe és lapbur-
kolatokban

ZDB közlöny 
Kültéri csempékbõl és burkolólapokból
készült burkolatokkal összefüggõ tömítések
kivitelezésének elõírásai.

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Burkolat fektetése PLANOBOND és ADESILEX P4 
(gyors) flexibilis folyékonyhabarcsokkal
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Részletes információk a
burkolataljzathoz

A farostlemezek a nedvesség felvevõ és
leadóképességük miatt duzzadnak és
zsugorodnak és ezért kritikus viselkedésû
aljzatot képeznek a kerámia csempék és
burkolólapokból, vagy természetes kõze-
tekbõl álló merev burkolatokhoz. 

A farostlemezeknek ki kell elégíteni a V100
G minõségi osztály követelményeit. A
lemezvastagság a falon érje el a 19 mm-t,
a padlón a 25 mm-t. Az illesztéseket
horonnyal és eresztékkel kell biztosítani, és
erõzáró módon összeragasztani. A ha-
tároló merõleges épületelemekhez lega-
lább 10 mm-es fugát kell kialakítani. A
mechanikai kapcsolatot legalább 50 mm
hosszúságú csavarokkal kell biztosítani. 

Ha a magasságkülönbséget kereszt-
lécekkel egyenlítik ki, akkor a lécek távol-
sága nem haladhatja meg a 40 cm-t. 

A farostlemezek nem alkalmasak vizes,
vagy nedves helységekben történõ felhasz-
nálásra. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A farostlemezeknek ki kell elégíteni a V100
G minõségi osztály követelményeit. A farost-
lemezek maximális nedvességtartalma a
beépítés idõpontjában nem haladhatja meg
8 térf. %-ot (a farostlemez szokásos ned-
vessége 50% relatív légnedvesség mellett). 

Az esetleg meglévõ tapadást gátló anyago-
kat, mint például a régi festékmaradványo-
kat teljesen el kell távolítani. Ezen kívül a fe-
lület legyen olajtól, zsírtól és portól mentes.

Az aljzat elõkészítése

A port és az esetleg megmaradt fada-
rabokat alapos porszívózással maradékta-
lanul le kell távolítani. 

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
ULTRA/BOND ECO PRIM „R” vagy
MAPEPRIM SP

KERALASTIC mûgyanta ragasztó, falra és
padlóra használata esetén az alapozás
nem szükséges.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK + LATEX PLUS falra és
padlóra.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR, + FUGOLASTIC,
vagy KERAPOXY 

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás: 
Alapozás nem szükséges.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõlapok-
nál, mint a Cararrai, vagy az Onix
márvány.

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint pl. gránit, vagy szienit, stb.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású) 

A nedvszívó természetes kövek esetében a
fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A KERALASTIC poliuretán gyanta alapú ragasztóanyag felhasználása nagy alakíthatóságot biztosít.

FAROSTLEMEZRE
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Burkolandó aljzatok tulaj-
donságai 

A fapadlók a nedvességfelvevõ és leadó
képességük miatt duzzadnak és zsugo-
rodnak és ezért kritikus viselkedésû aljza-
tot biztosítanak a kerámia csempék és
burkolólapokból, vagy természetes kõze-
tekbõl álló merev burkolatokhoz.

A régi fagerenda padlóknál gyakran elõ-
fordul, hogy a deszka felülete homorúvá,
vagy domborúvá válik, ami csempék,
burkolólapok és természetes kõ-
burkolólapok lefektetése elõtt felületkie-
gyenlítést tesz szükségessé.

A maximális csempeméret ne haladja
meg a 25x25 cm-t. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A padlódeszkákat mozgásmentesen rögzí-
teni kell, és megfelelõ teherhordó fage-
rendázatra, szilárdan le kell csavarozni
(max. 80 cm gerendatávolság).

A megfelelõ háttérszellõztetésrõl tartósan
gondoskodni kell. Az esetlegesen meglévõ
tapadást gátló elemeket, mint például régi
festékmaradványokat teljesen el kell
távolítani.

Az aljzat elõkészítése 

A meglévõ festék-, és a viaszmarad-
ványokat csiszolással maradéktalanul el
kell távolítani. A deszkák közötti fugákat
MAPEFLEX AC 4 akril tömítõanyaggal le
kell zárni.

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
MAPEPRIM SP

Kiegyenlítés:
FIBERPLAN (szálerõsítésû kiegyenlítõ
anyag, rétegvastagság 3-10 mm)
A merõlegesen csatlakozó épületszer-
kezetekhez a felhordás elõtt egy
elválasztó rugalmas csíkot (legalább 8
mm széles) kell ragasztani.  

Szigetelés:
4 mm-es vagy 9 mm-es szigetelõ lemezek
felragasztása KERAQUICK + LATEX PLUS
segítségével 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P9

PLANOBOND, szokásos kötésidejû
folyékony ágyazású ragasztóhabarcs, 
az üvegmentes burkoláshoz.

GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõzeteknél,
mint például a Carrarai, az Onix márvány
stb.

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

Fugázóhabarcs / fugázó anyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázó anyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 
MAPESIL LM (természetes kövekhez)

Deszkák alapozása MAPERIM SP-vel

Üvegszálas elválasztó szövet felszögezése a száraz
alapozásra

Kiegyenlítés ULTRAPLAN MAXI-val

FAPADLÓRA
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Burkolandó aljzatok tulaj-
donságai 

Ez a megoldás magába foglalja a régi
meglévõ burkolatok felhasználását, mint
alapfelület, és ezek burkolását kerámia
csempével.

Régi épületekben, elsõsorban a lakóépü-
leteken belüli fürdõszobák,  zuhanyozók,
konyhák, stb. esetén megmaradtak a régi
burkolatok, de azok sem színében sem
mintájában nem feleltek meg, viszont az
alaphoz való tapadásuk kiváló. 

Az ilyen régi burkolóanyagok eltávolítása
igen munka-, és idõigényes és nagymeny-
nyiségû törmelék keletkezik. A nagy-
mennyiségû por és szemét keletkezése mel-
lett felmerül a kiegyenlítõ réteg beépítésének
szükségessége is, ami jelentõs mértékben
megnöveli az idõ-, és a költségigényt és csak
korlátozottan használható. 

A meglévõ régi kerámia burkolatokra, ha
elég szilárdak és teherbírók, valamint a
szerkezeti magasság is elegendõ, általá-
ban fel lehet ragasztani egy új burkolatot. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A kerámia-, természetes- és mûkõ burkola-
tok ragasztásának alapfeltétele, hogy a régi
burkolóanyag kifogástalanul tapadjon az
aljzatához. A laza csempe és burkolóanyag
darabokat el kell távolítani, és a réseket
megfelelõ javító habarccsal, mint például
NIVORAPID-dal ki kell javítani. 

Az aljzat elõkészítése

A régi burkolatot gondosan meg kell tisztí-
tani az egyéb bevonat maradványoktól. Az
egész felületet arra alkalmas eszközökkel
zsírtalanítani kell, a megfelelõ tapadás
elérése érdekében. A viasz-, valamint a
más elválasztó rétegeket, mint például zsír-
réteget, stb. az arra alkalmas eszközökkel
el kell távolítani. 
Régi laza burkolóanyag-maradványokat
teljes egészében el kell távolítani.

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás:
Teljes felületü átglettelés KERAFLEX-szel
(fogazat nélküli glettvassal)

MAPEPRIM SP, ha az alapfelület kiegyen-
lítése szükségessé válik.

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése: 
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

NIVORAPID kiegyenlítõ anyag javítá-
sokhoz burkolat alá.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAFLEX MAXI nem teljesen egyenletes
aljzatokhoz, 15 mm ragasztóréteg
vastagságig

ULTRAMASTIC III, mint felhasználásra
kész vizes bázisú diszperziós ragasztó
falfelületekre.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC   

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás:
MAPEPRIM SP 
Kétkomponensû gyorsan száradó epoxi-
bázisú alapozó.

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

NIVORAPID, mint állékony, valamint 
a kivésett, régi, foltszerû javítások anyaga
a burkolat alatt.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK padló és falfelületekre

Új csempe lerakása KERAFLEX-szel régi kerámia burkolóanyagra

MÁR MEGLÉVÕ KERÁMIA BURKOLATOKRA ÚJ HIDEGBURKOLAT
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Ha a LATEX PLUS-t, mint keverõfolyadékot
használják a KERAQUICK-hez, akkor nem
szükséges a felületet külön alapozni.

ADESILEX P4 folyékony ágyazású ragasztó-
habarcs a üregmentes fektetéséhez.

Fugázóhabarcs / fugázó anyagok:
ULTRACOLOR PLUS

KERAPOXY a magas vegyi és mechanikai
terheléseknél.

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás: 
MAPEPRIM SP kétkomponensû gyorsan
száradó epoxialapú alapozó.

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
NIVORAPID, mint állékony kiegyenlítõ,

valamint a kivésett, régi, üregesen ágya-
zott burkolati részek kitöltésére.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID (szürke vagy fehér)

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
Fugaszélesség 2-20 mm

Rugalmas fugázóanyag a csatlakozó
fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású) 

A nedvszívó természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész
Ragasztástechnológiában alkalmazott
vékony ágyazású eljáráshoz anyagok
kerámia burkolatokhoz 

DIN 18157 1-3 rész 
Ragasztástechnológiában alkalmazott
eljárások kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágu-
lási fugák a csempe és lapburkolatokban 

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18560 1-4 rész 
Esztrichek az építõiparban

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Fugák a csempe és lapburkolatokban

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Csempék felrakása csempére ULTRAMASTIC III-mal

Tapadásvizsgálat MAPEPRIM SP -vel kezelt
kerámia burkolaton.
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Kerámiacsempe felhelyezése gipszvakolatra ULTRAMASTIC III -mal.

Megoldási változatok

MAPEI standard
megoldás

Alapozás: 
PRIMER G
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ MAPELASTIC, MAPEGUM
WPS üzemi-használativíz elleni kent
vízszigeteléssel.

Hidraulikus kötésû vékonyágyazású
ragasztóhabarcs: 
KERABOND
ADESILEX P9
KERAFLEX 

Diszperziós ragasztóanyagok
ADESILEX P22
ULTRAMASTIC III

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR FF
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás: 
PRIMER G
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ MAPELASTIC, MAPEGUM
WPS üzemi-használativíz elleni kent
vízszigeteléssel.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK cement és mészvakolatokra
ADESILEX P9 EXPRESS

Diszperziós ragasztóanyagok
ULTRAMASTIC III gipszvakolatokra
alapozás nélkül

Burkolandó aljzatok tulaj-
donságai 

A vakolatoknak mind tulajdonságaikban,
mind minõségükben meg kell felelniük 
a DIN 18550 1-4 rész szerinti elõírások-
nak.

Az alapok lehetnek gipsz-, cement-, vagy
mész-vakolatok, amelyek fogadófelületet
nyújtanak a lakó-, az üzleti-, és ipari célú
épületekben kerámia csempék, burkoló-
lapok, valamint természetes és mûkõ-
burkolatok lerakásához.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A vakolat alapvetõen egyrétegû legyen,
legalább 10 mm vastagsággal és ne legyen
rétegesen elváló, vagy tükörsima, valamint
nyomószilárdsága legyen > 2,5 N/mm2-
nél. A felületi egyenletesség feleljen meg 
a DIN 18202 követelményeinek. A vakolat
a felrakás elõtt legyen légszáraz. A gipsz-
vakolatok maradék nedvessége a burkolás
idõpontjában max. 1 CM% lehet. A gipsz-
vakolatot alapvetõen védeni kell a késõbbi
nedvesedéstõl.

Az aljzat elõkészítése

A burkolás megkezdése elõtt a vakolat
tapadását, porlását és szilárdságát
ellenõrizni kell. A gipszvakolat ned-
vességét kétség esetén meg kell mérni. A
gipszvakolatokat a hidraulikus kötésû,
vékonyágyazású ragasztóhabarcs fel-
használása elõtt PRIMER G-vel szükséges
alapozni. Ennél a folyamatnál figyelni kell
a termékre jellemzõ száradási idõre és a
keverési arányokra. 

Az ADESILEX P22 és az ULTRAMASTIC III
alkalmazása esetén a gipszvakolatok
alapozásától el lehet tekinteni. 

BELTÉRI OLDALFALRA
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Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag, dilatációs és
csatlakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás: 
PRIMER G
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ MAPELASTIC, MAPEGUM
WPS üzemi-használativíz elleni kent
vízszigeteléssel.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõzetek-
nél, mint például a Carrarai, az Onix
márvány stb.

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb. 

KERAQUICK mérettartó kövek lerakásához

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
Fugaszélesség 2-20 mm
Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semlegesen kémhatású) 

A nedvszívó természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18150 1-4 rész 
Vakolatok

DIN 18156 1-4 rész
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18157 1-3 rész 
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban 

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Dilatációs fugák a csempe és lapburkola-
tokban

ZDB közlöny 
Kültéri és beltéri, csempékbõl és burkolóla-
pokból készült burkolatokkal összefüggõ
tömítések kivitelezésének elõírásai.

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Gipszvakolat alapozása PRIMER G-vel

Nedvességmérés elektromos MAPEI mérõmûszerrel.
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Részletes információk 
az aljzathoz

A szárazépítõ elemek egyre nagyobb
jelentõséggel bírnak a lakás-, az iroda-,
és a gazdasági épületek fel- és átépítése
során. Ezeket a statikailag nem igény-
bevett felületekhez használják.

Fontos elõnyei közé tartozik a nedves-
ségmentes gyártás, az alacsony súly, a
gyors beépítés, a variálható alaprajz és a
felületi egyenetlenség kis mértéke. 

Ezeket készíthetik gipsz építõelemekbõl,
mint például gipszkartonlap, gipszkötésû
farost lemez, gipsz kötõelemek és ke-
ményhabból készült hordozóelemek.

Szerkezeti vázként fém, vagy fakonstruk-
ciókat használnak.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A száraz falazóelemeket és a PU kemény-
habkötésû burkolóanyagokat mereven
kell beépíteni. A beépítés során figyelem-
be kell venni a gyártó termékre vonatkozó
elõírásait (BAKT a DIN 18183 alapján a
szerelõfalak gipszkartonból, a DIN 4103
szabvány szerint nem teherhordó falak). A
felületi egyenletesség feleljen meg a DIN
180202 elõírásainak. Mivel a száraz
falazóelemek túlnyomórészt gipszkötésû-
ek, ezért figyelembe kell venni a külön-
leges elõírásokat. A száraz falazó- ele-
meket védeni kell a késõbb beépített
anyagokból származó, illetve a használat-
ból eredõ nedvességtõl. 

A „beltéri és kültéri csempékbõl és
burkolólapokból készült burkolatokkal és
borításokkal összefüggõ tömítések
kivitelezésének elõírásai” c. ZDB közlöny

szerint gipszkötésû alapanyagokat aljzat-
ként vizes és nedves helyeken csak az I.
fokozatú nedvességterhelési osztályban
szabad használni.

Mozaik lerakása cementkötésû farostlemezre
ULTRAMASTIC III-mal

Burkolótégla ragasztása PROMAT-lemezekre ADESILEX P9-cel (Müllheim városközpont metróállomás) 

SZÁRAZÉPÍTÕ ELEMEKBÕL KÉSZÜLT FALFELÜLETRE
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MAPEI standard
megoldás

Alapozás: 
PRIMER G 
ULTRA/BOND ECO PRIM „R” 
Kiegészíthetõ nedvesség elleni védelemmel

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs: 
ADESILEX P9

Diszperziós ragasztóanyagok:
ADESILEX P22
(alapozás nélkül)

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR FF vagy
KERACOLOR GG  

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Diszperziós ragasztóanyagok:
ULTRAMASTIC III
Alapozás nélkül

Hidraulikus kötésû vékony ágyazású
ragasztóhabarcs alapozással:
Alapozás: 
MAPEPRIM SP 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:

KERAQUICK (szürke vagy fehér)

ADESILEX P9 EXPRESS
Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI profi
megoldás

Alapozás: 
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ nedvesség elleni védelemmel

Hidraulikus kötésû vékonyágyazású
ragasztóhabarcs: 
KERAFLEX (szürke vagy fehér)

Diszperziós ragasztóanyagok:
ULTRAMASTIC III

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ nedvesség elleni szigeteléssel

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõzeteknél,
mint például a Carrarai, az Onix márvány stb.

GRANIRAPID szürke, a tömör  kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

KERAQUICK mérettartó kövek lerakásához

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
2-20 mm fugaszélességre

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású) 

A nedvszívó természetes kövek esetében a
fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész 
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18157 1-3 rész 
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 18183 
szerelõfalak gipszkartonból

DIN 4103 
Nem teherhordó válaszfalak

ZDB közlöny 
Dilatációs fugák a csempe és burkolólapok-
ból kialakított burkolatokon és borításokon

ZDB közlöny 
Kültéri és beltéri, csempékbõl és burkoló-
lapokból készült burkolatokkal összefüggõ
tömítések kivitelezésének elõírásai

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Csempe ragasztása KERAFLEX (fehér) vékony
ágyazású ragasztó habarccsal

Megoldási változatok



Kerámia csempék és burkolólapok, valamint természetes kõ burkolólapok ragasztása

24

Részletes információk a
burkolataljzathoz

A fal feleljen meg a DIN 1053 1. rész
követelményeinek. Ez általában téglából
mészhomokból, sejtbetonból, vagy hor-
zsakõbõl készül, de felhasználnak még
tömör gipsztéglát is.

A falazásnál keletkezõ felületi egyenet-
lenségeket rendszerint cementkötésû
habarcsokkal kell kiegyenlíteni.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A fal fugáit ki kell tölteni és a felületi
egyenletesség mértéke feleljen meg a
DIN 18202 szabvány 5. rész köve-
telményeinek. A burkolandó felületek
legyenek légszárazok.

Az aljzat elõkészítése

Az álló- és a fekvõhézagokból kiálló mal-
ter maradványokat a kerámia csempék
és burkolóanyagok, valamint a termé-
szetes kõburkolólapok ragasztása elõtt el
kell távolítani. A nem teljesen kitöltött
fugákat például NIVOPLAN-nal lehet
kitölteni. 

Az erõsen nedvszívó felületeket elõ-
zetesen PRIMER G általános alapozóval
kell elõkezelni. Ennek során figyelembe
kell venni a termékre jellemzõ száradási
idõintervallumokat és a keverési ará-
nyokat. A kerámia burkolóanyagok
tömör gipsz téglára történõ felrakása
elõtt az ULTRAMASTIC III használata
esetén el lehet tekinteni az alapozástól.   

A „beltéri és kültéri csempékbõl és
burkolólapokból készült burkolatokkal és
borításokkal összefüggõ tömítések
kivitelezésének elõírásai” c. ZDB közlöny
szerint gipszkötésû anyagokat aljzatként
vizes és nedves helyeken csak az I. fokoza-

tú nedvességterhelési osztályban szabad
használni.

A tömör gipsztégla gyártási folyamatából
adódóan az esetleg a felületre tapadó
olajat maradéktalanul el kell távolítani
(pl.: csiszolással).

Kerámia csempék felrakása rugalmas, vékony ágyazású ragasztó habarccsal, a KERAFLEX-szel

Porózus betonszerkezetek kiegyenlítése 
NIVOPLAN-nal

VAKOLATLAN FALRA
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MAPEI standard
megoldás

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ MAPELASTIC kent szigeteléssel.

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
NIVOPLAN 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERABOND
ADESILEX P9 
KERAFLEX

Diszperziós ragasztóanyagok:
ADESILEX P22

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF vagy KERACOLOR GG  

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás: 
MAPEPRIM SP 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
NIVORAPID 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK

Diszperziós ragasztóanyagok:
ULTRAMASTIC III

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz 

DIN 18157 1-3 rész 
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
eljárások kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 1053 1. rész 
Falak   

ZDB közlöny 
Dilatációs fugák a csempe és burko-
lólapokból kialakított burkolatokon

ZDB közlöny 
Kültéri és beltéri, csempékbõl és burko-
lólapokból készült burkolatokkal össze-
függõ tömítések kivitelezésének elõírásai

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Falsarok kijavítása NIVORAPID-dal

MAPEI profi
megoldás

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM ”R”
Kiegészíthetõ MAPELASTIC kent szigeteléssel.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P9
KERAFLEX (szürke vagy fehér)

Diszperziós ragasztóanyagok:
ULTRAMASTIC III

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Kiegészíthetõ nedvesség elleni szigeteléssel

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõzeteknél,
mint például a Carrarai, az Onix márvány stb.

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

KERAQUICK mérettartó kõburkolólapok
lerakásához

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
Fugaszélesség 2-20 mm 

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású) 

A nedvszívó természetes kövek esetében a
fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

Megoldási változatokMegoldási változatok
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Részletes információk
az aljzathoz

Különleges felhasználási esetekben, mint
például a hajóépítésben stb. kerámia
csempéket és burkolóanyagokat, vala-
mint a természetes és mûkõburkoló-
lapokat kell fémlemezre, például lépcsõ-
házban lerakni.

A használatból eredõ alakváltozások és
feszültségek, valamint az alap tömörsége
a legnagyobb igényeket támasztja a fel-
használt vékony ágyazású ragasztóha-
barcs tapadási tulajdonságaival szemben.

Követelmények a burkolat aljza-
tával szemben

Az aljzatnak ki kell elégítenie a  DIN
55928 számú szabvány elõírásait. A
felületek legyenek por-, rozsda-, zsír-, és
olajmentesek. A festékmaradványokat
teljesen el kell távolítani. A fémfelületek
legyenek simák, merevek, és megfele-
lõen hordképesek.

Az alapfelület elõkészítése

Az elválasztó hatású anyagokat, mint
olajokat, zsírokat, viaszokat szódaol-
dattal, a rozsdát és az esetleg megma-
radt festéseket száraz homokfúvással el
kell távolítani. A  burkolási munkát az
aljzat elõkészítése után lehetõleg azonnal
el kell kezdeni azért, hogy a felület újra-
oxidálódását el lehessen kerülni. 

Az esetleges meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítését beltéren NIVORAPID+LATEX
PLUS keverékével, akár 10 mm vastag-
ságig is el lehet végezni. 

Természetes kõ lerakása KERALASTIC-kal acélfelületre wellness-fürdõben

FÉM ALJZATRA



27

MAPEI
profimegoldás:

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERALASTIC (szürke vagy fehér)

KERAQUICK + LATEX PLUS (elõzetes
kiegyenlítés NIVORAPID LATEX PLUS-szal

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERAPOXY 
KERACOLOR+FUGOLASTIC 

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL AC 
MAPEFLEX PU21 nagy mechanikai igény-
bevétel esetén.

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERALASTIC (szürke vagy fehér)

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS 

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz 

DIN 18157 1-3 rész 
Vékony ágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatokhoz

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 55928 4.+6. rész 
Acélszerkezetek korrózióvédelme 

ZDB közlöny
Dilatációs fugák a csempe és burkolóla-
pokból kialakított burkolatokon és borí-
tásokon

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.Burkolat  fugázása KERAPOXY-val Burkolat tisztítása kemény szivaccsal

Rugalmas fugázóanyag tágulási és csat-
lakozó fugákhoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású)

A nedvszívó természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.

KERAPOXY-val fugázott mozaik

Megoldási változatokMegoldási változatok
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A burkolandó aljzat tulaj-
donságai

Az erkélyek szigetelése általánosságban a
DIN 18195 5. rész hatálya alá tartozik. Ez
a szabvány azzal számol, hogy a kivitelezés
során készül egy szigetelés közvetlenül a
lejtõs vasbeton szerkezetek felületére fel-
hordva, illetve feltételezi a burkoláshoz fel-
használt cementkötésû ragasztóhabarcsot,
a burkolási betonaljzatra felhordva. 

Ennek a szigetelési eljárásnak az a feladata,
hogy a statikai szempontból lényeges vasbe-
tont megóvja az olyan hosszútávú károktól,
mint a fagyás-olvadás okozta igénybevétel,
és a kötõanyag kimosódása. 

Mivel ezek a szigetelési eljárások a kerámia-
burkolat alatt meglévõ esztrichnek nem biz-
tosítanak nedvesség elleni védelmet, és
ennek eredményeként rendszerint olyan
károk keletkeznek, mint a szilikát és kalcium-
karbonát kimosódása az esztrichben és
feltáskásodása a kerámiaburkolatban. Ezen
károk megelõzése érdekében az esztrich-
szerkezetre - közvetlenül a kerámia csempék
és burkolóanyagok, valamint a természetes
kõlapok alá - alternatív szigeteléseket alkal-
maznak.

Ez egyidejûleg megakadályozza a ragasz-
tóhabarcs tartós érintkezését a cement-
esztrich-kel és ezzel kizárja az alkáli-szi-
likát reakciót, ami általában a ragasz-
tóhabarcs tönkremeneteléhez és a kerá-
miaburkolat elszennyezõdéséhez vezet. 

A múltban szerzett tapasztalatok szerint a
mûanyag adalékos cementhabarcsok be-
váltak.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

Az aljzat legyen megkötött, szilárd,
repedésektõl és elválasztó hatású anya-
goktól mentes, legyen továbbá hord-
képes és rendelkezzen megfelelõ lejtéssel
(sima felületeknél 1-2%, érdes bevona-
toknál esetleg több).

Ha a szigetelést lehordó alapréteg nem
rendelkezik a megfelelõ lejtéssel, akkor a
szigetelés alá lejtést adó réteget kell felvinni.
A felület egyenletessége feleljen meg a DIN
18202 számú szabvány követelményeinek. 

Figyelembe kell venni a „A csempék és
burkolóanyagokból készül kültéri burko-
latok” c. és a „Kültéri és beltéri,
csempékbõl és burkolólapokból készült
burkolatokkal összefüggõ tömítések
kivitelezése” ZDB közlöny elõírásait.

Az aljzat elõkészítése

A tapadást gátló maradványokat mara-
déktalanul el kell távolítani. A meglévõ
repedéseket EPOJET-tel, vagy EPORIP-pal
erõzáró módon le kell zárni. A beton-
javítási munkákat a MAPEI betonjavító
rendszereivel kell elvégezni. Az lejtést adó
réteg például lehet gyorsan megkötõ
gyári száraz habarcsból, a TOPCEM
PRONTO-ból, vagy kisebb felületi egye-
netlenségek esetében használható a
folyékony ágyazású ragasztóhabarcs, az
ADESILEX P4 is.  

A rendkívül rugalmas MAPELASTIC szigetelõrendszer 

BALKONRA ÉS TERASZRA



29

A burkoláshoz elõkészített aljzatra kell az
alternatív szigetelõanyagot, a MAPELAS-
TIC-ot - különleges alapozás nélkül - fel-
vinni. Ennek során csak az alapfelületet
kell elõnedvesíteni, de a víztócsák kerü-
lendõk. A már meglévõ csempebur-
kolatokra is lehet a MAPELASTIC szi-
getelõ rendszert alkalmazni, ameny-
nyiben az elég szilárd és terhelhetõ. Ez
esetben a felület tisztítását lúgos mosás-
sal el kell végezni.

MAPEI standard
megoldás

Alternatív szigetelés:
MAPELASTIC  
MAPEBAND szalag 

A sarkokba MAPEBAND szalagot kell
elhelyezni. A padló    lefolyókat MAPE-
BAND szigetelõgallér be-építésével külön
szigetelni kell.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs: 
KERAFLEX

PLANOBOND

Normál kötésidejû folyékony ágyazású
ragasztóhabarcs az üregmentes ler-
akáshoz.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF vagy 
KERACOLOR GG + FUGOLASTIC-kal
keverve

Rugalmas fugázóhabarcs dilatációs
csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL AC 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alternatív szigetelés:
MAPELASTIC  
MAPEBAND szalag

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P4 
GRANIRAPID  
KETAQUICK

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázó habarcs tágulási és
csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás ter-
mészetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alternatív szigetelés:
MAPELASTIC  
MAPEBAND szalag

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõzetek-
nél, mint például a Carrarai, az Onix
márvány stb.

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas fugázóhabarcs dilattációs és
csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású)

A nedvszívó természetes kövek esetében a
fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész 
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál

DIN 18157 1-3 rész 
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatoknál 

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18195 5. rész 
Építõipari szerkezetek szigetelése 

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Dilatációs hézagok a csempe és burko-
lólapokból kialakított burkolatokon

ZDB közlöny
Burkolatok csempébõl, burkolólapokból
az épületeken kívül 

ZDB közlöny 
Kültéri és beltéri, csempékbõl és bur-
kolólapokból készült burkolatokkal össze-
függõ tömítések kivitelezésének elõírásai

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Kerámiacsempék lerakása GRANIRAPID-dal
MAPELASTIC szigetelõ rendszerre

Megoldási változatokMegoldási változatok
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Részletes információk a
rendszerrõl

A kerámiacsempék és burkolólapok,
valamint a természetes kõlapok álta-
lában nem rendelkeznek vízzáró tulaj-
donsággal, ezért az alattuk lévõ fal-, és
padlószerkezeteknek védelmet kell biz-
tosítani a nedvesség ellen.  

Ez általában beltéren a DIN 18195 5.
rész irányelvei alapján történik. Ez a
szabvány különbséget tesz a közepes és a
nagymértékû vízterhelés között. A fel-
használt anyagoknak ki kell elégíteni DIN
18193 2. rész elõírásait. 

Az e szabványnak megfelelõ szigetelõ
anyagok nem alkalmasak arra, hogy a
vékony, illetve a közép ágyazású ra-
gasztóhabarccsal közvetlenül ráragasz-
szák a csempét, ezért ezekhez költséges
- a szigetelést védõ - szerkezetre volt
szükség.

Ez vezetett az olyan alternatív szigetelõ-
rendszerek kifejlesztéséhez, amelyekre
közvetlenül ragaszthatók a kerámia-
csempék és burkolólapok, valamint a ter-
mészetes kõlapok.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben 

A burkolat aljzata legyen száraz, szilárd,
teherbíró, repedéstõl és tapadást aka-
dályozó anyagoktól mentes. A felület
egyenletessége feleljen meg a DIN
18202 szabványnak.

Figyelembe kell venni a ZDB közlöny
"Kültéri és beltéri, csempékbõl és bur-
kolólapokból készült burkolatokkal
összefüggõ tömítések kivitelezésének
elõírásai"-t is.

Az aljzat elõkészítése

A tapadást gátló anyagokat aljzatelõ-
készítõ módszerekkel maradéktalanul el
kell távolítani. A meglévõ repedéseket
EPOJET-tel vagy EPORIP-pal erõzáró
módon le kell zárni. A lejtésadó rétegeket,
vagy a szükséges lejtést NIVORAPID-dal
vagy MAPECEM gyors esztrichcementtel,
illetve TOPCEM PRONTO-val lehet
elkészíteni.

A MAPEGUM WPS szigetelés kétrétegû felhordása 

ZUHANYZÓK ÉS FÜRDÕSZOBÁK
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MAPEI megoldás
zuhanyzók és fürdõ-
szobák lakótérben

I. és II. nedvesség terhelési osztály

Alternatív szigetelés:
MAPEGUM WPS
MAPELASTIC
MAPEBAND szalag

A csatlakozó épületelemeket közötti
hézagokat, illetve a dilatációs hézagokat
a friss szigetelésbe ágyazott MAPEBAND
szalaggal lehet vízzáró módon szigetelni.
A födémáttöréseket, mint például csõát-
vezetéseket, lefolyókat MAPEBAND gal-
lérral megfelelõen körül kell szigetelni. A
sarkok biztonságos szigetelésére rendel-
kezésre állnak a megfelelõ (külsõ és
belsõ sarokelemek) MAPEBAND idomok. 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAFLEX
ADESILEX P9
GRANIRAPID 
Mint gyors ragasztási rendszer a ter-
mészetes és mûkõ burkolatok biztonsá-
gos, foltosodástól, kivirágzástól mentes,
burkolásához. 

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR+FUGOLASTIC
ULTRACOLOR PLUS
Fugaszélesség 2-20 mm 

KERAPOXY 
Vegyi igénybevétel esetében.

Rugalmas tömítés dilatációs és csatla-
kozási hézagokhoz:

MAPESIL AC 
MAPESIL LM (semleges kémhatású)

A nedvszívó természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész 
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál 

DIN 18157 1-3 rész 
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatoknál 

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Dilatációs hézagok a csempe és burko-
lólapokból kialakított burkolatokon

ZDB közlöny
Burkolatok csempébõl, burkolólapokból
az épületeken kívül

ZDB közlöny 
Kültéri, csempékbõl és burkolólapokból
készült burkolatokkal összefüggõ tömí-
tések kivitelezésének elõírásai

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Fürdõszoba padlószigetelése MAPELASTIC-kal 

Különleges elõírások:

A vízszintes szigeteléseket a határoló
épületelemen a padlószint fölött merõlege-
sen mérve 15 cm-rel, az oldalfalakon
pedig a legfelsõ vízkivételi hely fölött 20
cm magasságig kell fölvezetni. A zuhanyo-
zókban a zuhanyrózsa legfelsõ pozíciója
a mértékadó.

Megoldási változatokMegoldási változatok
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A burkolandó aljzatok
tulajdonságai 

A kerámiaburkolatok kivitelezésének és
tervezésének alapja a „Német fürdõügyi
társaság" közlönyei és a DIN 1045
számú szabványa. A medencéket alap-
vetõen olyan vízzáró betonból kell
készíteni, amelynek a minõsége legalább
a B 35 besorolásnak felel meg. 

A vasbeton szerkezetben a kivitelezési
hibák miatt keletkezett repedéseket és
tömítetlenségeket az alternatív szigetelési
rendszer alkalmazásával lehet kijavítani.
Ezeknek a rendszereknek rugalmasnak
kell lenniük, és a szigetelõ hatásukat nem
veszíthetik el az épület kismértékû alak-
változása esetén sem.  

Alapvetõen szükség van arra, hogy a
kerámiacsempék és burkolóanyagok,
valamint az arra alkalmas természetes
kõlapok burkolásának megkezdése elõtt
a medence vízzáróságát két hétig tartó
víztartási próbával bevizsgálják.  

A betontestben lévõ fugákat fugatömítõ
szalagok behelyezésével kell tömíteni. 

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A beton minõsége feleljen meg a DIN
1045 szabvány követelményeinek. A
felület legyen tapadóképes, és mentes
mindennemû tapadást gátló anyagtól
(mint például olajok, zsírok, por, elválasztó
rétegek, stb).   

A felületi tapadószilárdság értéke érje el
az 1,0 N/mm2-értéket. A felületi egyenle-
tesség mértéke feleljen meg a DIN 18202
szabványban elõírt méreteltéréseknek. A
burkolhatóság a DIN 18157 1. rész

szerint hat hónap, a 3% CM maradék
nedvesség elérése után tekinthetõ adot-
tnak. 

Figyelembe kell venni a „Kerámia burko-
latok az úszómedence építésben" c.
közlönyt is. 

Egy példa az alternatív szigetelésekhez alkalmas
lefolyóra

Az olimpiai versenyek úszómedencéjének kerámia
burkolata Sydney/Ausztrália, a MAPEI-termékekkel
a legrövidebb idõ alatt lerakva és kifugázva. 

ÚSZÓMEDENCÉK



33

Az aljzat elõkészítése

Az esetleg megmaradt tapadást gátló
részeket, mint például cement réteget,
olajokat, zsírokat, régi máz-, festék-
maradványokat aljzatelõkészítõ eljárá-
sokkal, mint például marással, vákuumos
szemcseszóró berendezéssel,  maradék-
talanul el kell távolítani. 

A kivitelezés során keletkezõ méret-
eltérések a falon és a fenéklemezen
felületkiegyenlítést tehetnek szükségessé.
Ennek során kerülnek elõtérbe a MAPEI
beton helyreállítási rendszerek a
falfelületen, és a gyorsan megkötõ
esztrich kötõanyagok, a MAPECEM és a
TOPCEM a fenéklemezen.

A felhasználás elõtt a szükséges esetekben
konzultálni kell a MAPEI alkalmazástech-
nika részlegével. 

MAPEI standard
megoldás

Alternatív szigetelés:
MAPELASTIC  
A csatlakozási és a tágulási hézagok,
valamint a szerkezetek fal áttöréseinek
szigetelésére a MAPEBAND szalagrend-
szert lehet használni.

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAFLEX flexibilis ragasztóhabarcs
GRANIRAPID
Lúgálló, gyorsan megkötõ ragasztó a
kerámia csempék vízszint alatti bizton-
ságos ragasztásához.

Fontos útmutatás:

KERAFLEX alkalmazásakor a medence
feltöltése csak a ragasztó tökéletes szá-
radása után lehetséges (20oC-nál 7-10
nap).
A GRANIRAPID felhasználásakor a víz
feltöltése a medencébe már három nap
után megtörténhet feltéve, hogy a fugázást a
következõkben felsorolt MAPEI anyagokkal
legalább 24 órával korábban elvégezték.
(A MAPESIL AC rugalmas fugatömítõ
kötési ideje 1 nap/1 mm fugakeresztmet-
szet) 

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS 
SEWAMENT 2
KERACOLOR + FUGOLASTIC 

KERAPOXY
Kiemelkedõen ellenálló a tisztítószerekkel
a „Higiénia, tisztítás és fertõtlenítés az
uszodákban" c. közlöny elõírásai szerint
és az uszodavizeknél szokásosan alkal-
mazott klórral és sóoldat koncent-
rátumokkal szemben. 

Rugalmas fugázóhabarcs dilatációs és
csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL AC 

Különleges útmutatás:

A medencefej fugáinál a lefolyó külsõ
szélén szükséges szigeteléseket el lehet
végezni a kétkomponensû mûgyanta
MAPECOAT I 24, és 0-0,4 mm szemcsé-
zetû kvarchomok 1:1 arányú keverékével.  

A lefolyók, a skimmer-ek, a vízalatti
fényszórók és a töltõszelepek szigetelését
a DIN 18195 szerint kell elvégezni. 

A határoló padlófelületet és a vizes helyi-
ségeket a 31. oldalon található leírásnak
megfelelõen (nagy nedvesség- terhelés)
kell szigetelni.

A nagyszámú különleges megoldás miatt
javasoljuk, hogy a végleges rétegrend
kialakítása elõtt konzultáljanak a MAPEI
alkalmazástechnikai részlegével. 

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 1045
Beton és vasbeton; Méretezés és kivite-
lezés

DIN 18156 
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz  

DIN 18157 
Vékony ágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatokhoz

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

ZDB közlöny
Dilatációs hézagok a csempe és
burkolólapokból kialakított burkolatokon 

ZDB közlöny
Kerámia burkolatok az uszodaépítésben -
útmutatás a tervezéshez  és a kivitelezéshez 

ZDB közlöny
Kültéri és beltéri, csempékbõl és bur-
kolólapokból készült burkolatokkal össze-
függõ tömítések kivitelezésének elõírásai

DGfdB közlöny 25.04 
Úszómedencék vasbetonból és vasbeton
elemekbõl

DGfdB közlöny 25.01
Vasbeton zsugorodása és tágulása; hatá-
sa a kerámia burkolatok tapadási viselke-
désére. 

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Megoldási változatokMegoldási változatok
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Részletes információk a
rendszerhez

A nagykonyhákban, sörfõzdékben, tej-
feldolgozó üzemekben, vegyipari gyá-
rakban, stb. a kerámiaburkolatok nem
csak nedvességterhelésnek, hanem vegyi
igénybevételnek is ki vannak téve a
zsírok, az erjedés során keletkezõ savak,
lúgok, sók, és/vagy oldószerek miatt.  A
vegyi ellenállás képességének megõrzése
érdekében a burkolat konstrukcióját úgy
kell kialakítani, hogy az a folyadékot át
nem eresztõ, hõmérsékletileg terhelhetõ,
és a vegyi anyagokkal szemben ellenálló
legyen. A burkolat tervezésekor figye-
lembe kell venni a közlekedés és a
tisztán-tartás okozta igénybevételeket is. 

A teherhordó szerkezeti elemek ned-
vesség és az agresszív anyagok elleni
védelmére használhatók a DIN 18195
számú szabvány 5. részének megfelelõ
szigetelések. Mivel ezek a szigetelések
nem alkalmasak arra, hogy a csempéket
és burkolóanyagokat a vékony, vagy a
középágyazású eljárással közvetlen
rárakják, nagyon gyakran kerülnek
elõtérbe a kerámiával monolitikus
egységben lévõ alternatív szigetelési
rendszermegoldások, amivel kizárhatók
az esztrichkonstrukció szennyezésével
összefüggõ higiéniai károsodások. 

A vegyi terhelésnek kitett kerámia-
burkolatok tervezésénél figyelembe kell
venni az „építészeti szerkezetek védelme
burkolólapokkal kémiai behatásokkal
szemben c.” AGI közlöny S 10 pontjának
elõírásait A talajvizet veszélyeztetõ
anyagoknál a WHG (vízháztartásról szóló
törvény) elõírásai alapján külön intézkedé-
seket kell foganatosítani.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

Az alapfelület legyen tiszta, száraz,
szilárd, repedéstõl és tapadást gátló
anyagoktól mentes. A felület egyenle-
tessége feleljen meg a DIN 18202 szab-
ványnak. 

A betonaljzatok felületi tapadószilárdság-
értéke érje el átlagban az 1,5 N/mm2, a
beton esztricheknél az átlagos 1,0 N/mm2

értéket. A cementaljzat maradékned-
vessége nem haladhatja meg a 3 CM %
értéket. A hátoldali nedvesség beszi-
várgását szigeteléssel ki kell zárni.

Figyelembe kell venni a ZDB közlöny a
"Kültéri és beltéri, csempékbõl és bur-
kolólapokból készült burkolatokkal és
borításokkal összefüggõ tömítések kivite-
lezésé"-nek elõírásait.

Az alapozás elõkészítése

Az esetleg megmaradt tapadást gátló
anyagokat alkalmas aljzatelõkészítõ
intézkedésekkel maradéktalanul el kell
távolítani. A meglévõ repedéseket EPOJET-
tel vagy EPORIP-pal erõzáróan le kell zárni.
A felületi egyenetlenségeket NIVORAPID-
dal vagy MAPECEM esztrich gyorscement-
tel, illetve TOPCEM PRONTO-val lehet
kiegyenlíteni.

Példa a MAPEGUM EPX felhasználására 

A MAPEGUM EPX felhordása 

VEGYI IGÉNYBEVÉTELNEK KITETT TERÜLETEKEN
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MAPEI megoldás a ned-
vesség és a kismértékû
kémiai terhelés esetén

Az esetleges meglévõ méreteltérések
kiegyenlítése:
Falfelület:
NIVOPLAN (3-30 mm) 

NIVORAPID (1-10 mm, 50 mm-ig max.
0,4 és 0,8 mm szemcsenagyságú
homokkal keverve) 

Padló:
NIVORAPID (1-10 mm, 50 mm vastag-
ságig max. 0,4 és 0,8 mm szem-
nagyságú homokkal keverve)

TOPCEM PRONTO (25-40 mm,
tapadóhíddal alapozni kell)

Alapozás: 
PLANICSETE

Alternatív szigetelés:
MAPEGUM EPX  a vízszintes felületekre,
illetve MAPEGUM EPX-t a függõleges és
ferde felületekre. A megkötõ szigetelõ-
réteget maximum három napon belül át
kell szigetelni MAPGUM EPX-szel és még
friss állapotban be kell szórni 0,7-1,2
mm-es szemcsenagyságú kvarchomok-
kal. A csatlakozási és a dilatációs
hézagok, valamint a szerkezeti fal áttöré-
seinek biztosítására a MAPEBAND
szigetelõszalag-rendszert (szalag, gal-
lérok, elemek) kell használni. 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
Falra:
KERAFLEX 
KERAQUICK (a sürgõs munkáknál) 
KERAFLEX MAXI: középágyas ragasztó,
15 mm ragasztóréteg vastagságig alkal-
mazható

Padló:
PLANOBOND
KERAFLEX MAXI

ADESILEX P4 (a sürgõs munkáknál)
Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERAPOXY

MAPEI megoldás a ned-
vesség és a nagymérté-
kû kémiai terhelésnél 

Az esetleges meglévõ méreteltérések
kiegyenlítése:
Fal:
NIVOPLAN (3-30 mm)

NIVORAPID (1-10 mm, 50 mm
vastagságig max. 0,4-0,8 mm szemcse-
nagyságú homokkal keverve)

Padló:
NIVORAPID (1-10 mm, 50 mm vastag-
ságig max. 0,4-0,8 mm szemcse-
nagyságú homokkal keverve)

TOPCEM PRONTO (25-40 mm,
tapadóhiddal alapozni kell)

Alapozás: 
PLANICSETE

Alternatív szigetelés:
MAPEGUM EPX  a vízszintes felületekre,
illetve MAPEGUM EPX-t a függõleges és
ferde felületekre. A csatlakozási és a
tágulási hézagok, valamint a szerkezeti fal
áttöréseinek biztosítására a MAPEBAND
szigetelõszalag-rendszert (szigetelõszala-
gok, saroktömítõk, tömítõkarimák) kell
használni. 

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAPOXY 

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERAPOXY

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál 

DIN 18157 1-3 rész
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatoknál 

DIN 18332
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18560
Építõipari esztrichek 

DIN 18352
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 1045
Beton

DIN 18202
Magasépítési szerkezetek tûrései

AGI közlöny S 10
Az építészeti szerkezetek védelme burkoló-
lapokkal kémiai behatásokkal szemben c. 

ZDB közlöny
Dilattációs hézagok a csempe és burko-
lólapokból kialakított burkolatokon 

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Különleges útmutatás:

A vízszintes szigeteléseket a rá merõleges
épületelemeken a fröccsenõvíz szintje fölé
20 cm-rel föl kell hordani. A nagyszámú
speciális mûszaki részmegoldás miatt aján-
latos a MAPEI alkalmazástechnikai rész-
leggel az adott objektumról konzultálni. 

Megoldási változatokMegoldási változatok
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Részletes információk 
az aljzathoz

Fûtött padlókonstrukciókra már évszáza-
dok óta fektetnek le kerámia csempét és
burkolóanyagokat, valamint természetes
és mûkõlapokat. 

Általánosságban a következõ aljzatokat
lehet megkülönböztetni:
Cement-, kalciumszulfát-, szárazeszt-
richek. Az elektromos fûtés mellett a
gyakorlatban a melegvizes rendszereket
építik be a legkülönfélébb konstrukciókba. 

Általában a burkolási munkák meg-
kezdése elõtt a fûtõrendszert a mûszaki
elõírásoknak megfelelõen fel kell fûteni, és
arról egy felfûtési jegyzõkönyvet össze-
állítani. 

A közvetlen padlófûtés egy különleges
esete, amikor a fûtést közvetlenül a kerá-
mia burkolat alá, az esztrichre helyezik el.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A kerámia, a természetes kõ és a beton
burkolóanyagok lerakásához az aljzat-
nak meg kell felelnie az éppen érvényes
elõírásoknak. A különbözõ esztrichfajták
felfûtését és lehûlését a gyártó által
megadott idõintervallumoknak és elõírá-
soknak megfelelõen kell elvégezni.
Ezeket az intézkedéseket a felfûtési jegy-
zõkönyvben rögzíteni kell. A maradék
nedvességet CM-mûszerrel kell a meg-
határozott méréspontokon megmérni, és
a mért érték nem haladhatja meg a ce-
mentalapoknál a 3 CM%-ot, a kalcium-
szulfát (gipsz) alapoknál a 0,5 CM%-ot.

A fentieken kívül figyelembe kell még venni
az éppen érvényes változatát a „Kerámia
csempék és burkolóanyagok, valamint a
természetes kõ-, és betonlapok fûtött
padlókonstrukciókon” c. ZBD közlönynek és
„az interfész-koordináció a fûtött padló-
konstrukcióknál” szakmai információknak,
és a DIN 4725 szabvány 4. részénél a
„Melegvizes padlófûtés”-rõl szóló részt.

Az aljzat elõkészítése   

A tapadást gátló anyagokat, amelyek a
csiszolás után esetleg még megmaradtak,
mint például leváló, laza részeket,
mûgyanta keményrétegeket, alkalmas 
aljzatelõkészítõ intézkedésekkel (vákumos
szemcseszóró berendezéssel, marással)
maradéktalanul el kell távolítani. A kal-
ciumszulfát esztricheket csiszolás után
alapozni kell. A meglévõ repedéseket
EPOJET-tel vagy EPORIP-pal erõzáróan le
kell zárni. Ennek során figyelembe kell
venni a termékre jellemzõ száradási inter-
vallumot és keverési arányokat.  Az eset-
leges repedéseket EPOJET-tel (kötött
esztrich), vagy EPORIP-pal (úsztatott
esztriche) erõzáró módon le kell zárni. 

MAPEI standard
megoldás

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Víztaszító adalékot nem tartalmazó ter-
mészetes anhidrid esztriheknél

Az esetleges meglévõ szinteltérések
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN ECO (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)
PLANOLIT 315 (315 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
ADESILEX P9
PLANOBOND: Normál kötésidejû, folyé-
kony ágyazású ragasztóhabarcs hézag-
mentes lerakáshoz.

Egy gyorsan használatba vehetõ fûtött padlókonstrukció elõállítása a gyorsan kötõ esztrichcementtel a
MAPECEM-mel

FÛTÖTT PADLÓKONSTRUKCIÓKNÁL

Megoldási változatokMegoldási változatok
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Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF vagy GG +
FUGOLASTIC

Rugalmas tömítés tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL AC (26 színben) 

MAPEI
gyorsmegoldás

Alapozás: 
MAPEPRIM SP 

Az esetleg meglévõ egyenetlenségek
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN TURBO (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK (szürke vagy fehér)
ADESILEX P4 gyorsan megkötõ folyékony
ágyazású ragasztóhabarcs a hézagmentes
lerakáshoz.
ADESILEX P9 EXPRESS

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas tömítés tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL AC 

MAPEI profi
megoldás

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Víztaszító adalékot nem tartalmazó ter-
mészetes anhidrid esztriheknél

Az esetleg meglévõ méreteltérések
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN TURBO (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAFLEX (szürke vagy fehér)
KERAFLEX MAXI
PLANOBOND Normál kötésidejû, folyé-
kony ágyazású ragasztóhabarcs hézag-
mentes lerakáshoz.
KERABOND + ISOLASTIC a nagymérték-
ben rugalmas ragasztáshoz

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERAPOXY (vegyszerálló)

Rugalmas tömítés tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL AC
MAPEFLEX PU21 a nagymértékû
mechanikai igénybevételeknél 

MAPEI megoldás a
természetes és mûkõ
burkolatokhoz

Alapozás: 
PRIMER G vagy
ULTRA/BOND ECO PRIM „R”
Víztaszító adalékot nem tartalmazó ter-
mészetes anhidrid esztriheknél

Az esetleg meglévõ méreteltérések
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN ECO
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID fehér, az áttetszõ kõze-
teknél, mint például a Carrarai, az Onix
márvány stb.

GRANIRAPID szürke, a tömör kõzeteknél,
mint például a gránit, a szienit, stb.

KERAQUICK mérettartó kõ lerakásánál
KERAQUICK és LATEX PLUS a nagymér-
tékben rugalmas ragasztáshoz

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
2-20 mm fugaszélesség 

Rugalmas tömítés tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL LM (semleges kémhatású) 
A nedvszívó természetes kövek esetében a
fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni kell.

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 4725 4. rész 
Melegvizes padlófûtések 

DIN 18156 1-4 rész 
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál 

DIN 18157 1-3 rész 
Vékonyágyazású eljáráshoz alkalmazott
eljárások kerámia burkolatoknál 

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18560 1-4. 
Esztrichek az építõiparban

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny 
Dilatációs hézagok a csempe és
burkolólapokból kialakított burkolatokon 

ZDB közlöny 
Kerámia csempék és burkolóanyagok,
valamint a természetes kõ-, és betonlapok
fûtött padlókonstrukciókon

ZDB útmutatás
Cementkötésû fûtött esztrichek 

BEB közlöny
Útmutatás az anhidrid önterülõ aljzat
felületének elõkészítéséhez és megíté-
léséhez

Szakmai információ
A szaniter, fûtés, és klima központi szövet-
ség szakmai információja.
Az interfész-koordináció a fûtött padló-
konstrukcióknál

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.
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Részletes információk 
az aljzathoz

A Cotto-burkolat a mediterrán kisugár-
zása miatt igen kedvelt anyag. Gyakran
alkalmazzák ezt az anyagot magán-
házaknál, múzeumokban, templomok-
ban, szállodákban, és a mûemlékileg
védett épületek felújítása során.  

Ezek az anyagok nagy porozitásuk miatt jó
hõtárolóképességgel rendelkeznek és
ezért gyakran használják burkolóanyag-
ként a fûtött padlórendszereknél. A terra-
kotta anyagösszetétele az elõállítás
helyétõl függõen különbözõ lehet és ezzel
együtt változnak olyan jellemzõ tulaj-
donságai is, mint például fajsúly, szilárd-
ság, amit az objektum tervezésénél
figyelembe kell venni. A kültéri burko-
latként történõ alkalmazása az anyag
jellemzõ adataitól függ. A jelentõs
mennyiségû nem kötött mésztartalom
miatt a terrakotta igen érzékeny a burkolat
aljzatából és a habarcsból származó ned-
vesség behatására. Éppen ezért a kivi-
rágzás és foltosodás elkerülése érdekében
lehetõség szerint gyorsan kötõ ragasztó-
rendszereket kell alkalmazni.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

Az alapozás legyen száraz, szilárd, repe-
déstõl és tapadást gátló anyagoktól men-
tes. A felület egyenletessége feleljen meg
a DIN 18202 szabványnak. Az aljzattal
kapcsolatos részletes információkat az
elõzõ fejezetben lehet megtalálni.

Az aljzat elõkészítése

A tapadást gátló anyagokat, amelyek a
csiszolás után esetleg még megmaradtak,
mint például cementrétegeket, mûgyanta
keményrétegeket, alkalmas aljzatelõké-
szítõ intézkedésekkel (vákuumos szem-
cseszóró berendezéssel, marással) mara-
déktalanul el kell távolítani. A meglévõ
repedéseket EPOJET-tel vagy EPORIP-pal
erõzáróan le kell zárni.

Cotto-burkolat Horst kastélyban/Gelsenkirchenben

Cotto-burkolat fugázása ULTRACOLOR PLUS-szal
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MAPEI Megoldási
változatok

Alapozás: 
PRIMER G nedvszívó alapokra
MAPEPRIM SP nem szívóképes aljzatokra

Az esetleges meglévõ méreteltérések
kiegyenlítése:
ULTRAPLAN TURBO (1-10 mm)
ULTRAPLAN (1-10 mm)
ULTRAPLAN MAXI (3-30 mm)

Vékonyágyazású ragasztóhabarcs:
KERAQUICK (5 mm rétegvastagságig)
ADESILEX P9 EXPRESS

Középágyazású ragasztóhabarcs:
GRANIRAPID (15 mm rétegvastagságig)  

ADESILEX P4 (folyékony ágyazású
ragasztóhabarcs 3-20 mm ragasztóágy
vastagság)

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
KERACOLOR GG 
Fugaszélesség (4-15 mm) megfelelõ
burkolat impregnálás után 

Rugalmas tömítés tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL AC

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 4725 4. rész 
Melegvizes padlófûtések 

DIN 18156 1-4 rész 
Vékonyágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál 

DIN 18157 1-3 rész 
Vékonyágyazású eljárásához alkalmazott
eljárások kerámia burkolatoknál 

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

DIN 18560 1-4. 
Esztrichek az építõiparban

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

ZDB közlöny
Kerámia csempék és burkolóanyagok,
valamint a természetes kõ-, és betonlapok
fûtött padlókonstrukciókon

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Cotto-burkolat lerakása a gyorsan megkötõ folyékony ágyazású ragasztó habarccsal, az ADESILEX P4-gyel 

Megoldási változatokMegoldási változatok



Üvegmozaik burkolatok ragasztása

40

Részletes információk a
burkolóanyagról 

Az üvegmozaikból készült burkolatokat,
különösen azok sokoldalú mûvészi fel-
használási lehetõségéért és mûszaki tula-
jdonságaiért, már évszázadok óta
használják kül-, és beltéren a tartósan
vizes helyeken. 

A mozaik tetszõleges formában és méret-
ben készülhet természetes kõbõl, üveg-
bõl, vagy kerámiából. A könnyebb
munkavégzés érdekében az egyes mozaik
lapocskákat az elõ, vagy a hátoldalukon
hordozó rétegre (kasírpapír, mûanyag,
vagy papírháló) ragasztják.

A hátoldali felragasztás esetén a tapadási
felület mintegy 35%-kal csökken, mivel a
hordozóhoz történõ ragasztáshoz álta-
lában vízoldható anyagot használnak, és
az ilyen elõre elkészített mozaiklemezek
csak száraz, beltéri felhasználásra alkal-
masak. Az erõs vízterhelésnek kitett felü-
letekre, mint például vizes helységek,
úszómedencék, külsõ homlokzatok, illetve
balkonokon és teraszokon kizárólag elõ-
oldalon ragasztott mozaik használható.    

Az áttetszõ burkolóanyagok esetében
fehér színû ragasztót kell használni.

Az optikai hibák elkerülése érdekében,
különösen az áttetszõ üvegmozaikok
esetében vigyázni kell arra, hogy a két-
oldali kenésnél a  ragasztó réteg felhordást
folyamatosan, hiánytalanul végezzék el. A
ragasztóréteg nyúljon túl 2 cm-rel a lera-
kandó üvegmozaik-lapok felületén azért,
hogy a zavaró lap illesztések ne legyenek
láthatóak.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

Az aljzat legyen száraz, szilárd, repedéstõl
és tapadást gátló anyagoktól mentes. A
felület egyenletessége feleljen meg a DIN
18202 szabványnak. Az aljzattal kapcso-
latos részletes információkat az elõzõ
fejezetben lehet megtalálni.

Az alapozás elõkészítése

Az esetleg megmaradt tapadást gátló
anyagokat alkalmas aljzat elõkészítõ
intézkedésekkel (vákuumos szemcseszóró
berendezéssel, marással) maradéktalanul
el kell távolítani. A meglévõ repedéseket
EPOJET-tel, vagy EPORIP-pal erõzáróan le
kell zárni. A várható nedvesség-terheléstõl
függõen az aljzatot burkolás elõtt el kell
látni megfelelõ alternatív szigetelõ rend-
szerrel (MAPEGUM WPS, MAPELASTIC).  

A nedvszívó aljzatokat a beltéren a
PRIMEG G általános diszperziós bázisú
alapozóval lehet kezelni. A felhasználási
területtõl függõen (külsõ vagy belsõ, fal
vagy padló) az esetleges meglévõ méret-
eltérések kiegyenlítésére ULTRAPLAN,
ULTRAPLAN TURBO, ULTRAPLAN MAXI,
ADESILEX P4, NIVOPLAN, NIVORAPID
használhatók. 

Mozaikkép lerakása úszómedencébe (ragasztás GRANIRAPID-dal.)
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MAPEI standard
megoldás

Ragasztórendszer:
KERABOND + ISOLASTIC

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF + FUGOLASTIC  

Rugalmas tömítõanyag tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL AC

MAPEI
gyorsmegoldás

Ragasztórendszer:
GRANIRAPID

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS

Rugalmas tömítõanyag tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL AC 

MAPEI profi
megoldás

Ragasztórendszer:
KERABOND + ISOLASTIC
Normál kötésidejû vékonyágyazású
ragasztóhabarcs medencékhez, és hom-
lokzathoz

KERAPOXY
Burkolás és fugázás egy anyaggal,
azonos színnel.

KERAQUICK + LATEX PLUS 
Gyorskötõ rendszer a homlokzati fel-
használásokhoz. 

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 18156 1-4 rész 
Vékonyágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál 

DIN 18157 1-3 rész 
Vékonyágyazású eljárásához alkalmazott
anyagok kerámia burkolatoknál 

DIN 18332 
Munkák természetes kövekkel. Hõtágulási
fugák a csempe és lapburkolatokban

DIN 18202 
Magasépítési szerkezetek tûrései

DIN 18352 
Munkák csempével és burkolólapokkal

ZDB közlöny 
Dilatációs hézagok a csempe és burko-
lólapokból kialakított burkolatokon és
borításokon

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Az elõoldalon ragasztott üvegmozaik felragasztása a homlokzatra KERABOND-dal és ISOLASTIC-kal 

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS
KERACOLOR FF + FUGOLASTIC 
Rugalmas cementbázisú fugázóhabarcs 

KERAPOXY
Epoxigyanta alapú fugázó 

Rugalmas fugázóhabarcs tágulási  és
csatlakozási hézaghoz:
MAPESIL AC 

MAPEI megoldás
természetes kõbõl
készült mozaikhoz

Ragasztórendszer:
GRANIRAPID

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
ULTRACOLOR PLUS 

Rugalmas tömítõanyag tágulási és csat-
lakozási hézaghoz:
MAPESIL LM 

Megoldási változatokMegoldási változatok



Lépéshang gátló, és szigetelõrendszer ragasztása
kerámia és természetes kõ burkolatoknál
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Részletes információk a
rendszerhez

Épületek felújításánál gyakran felmerül a
lépészaj hatékony szigetelésének igénye
úgy, hogy az a lehetõség szerint kis
rétegvastagságot igényeljen. Lépészajt
csökkentõ, úsztatott esztrich beépítésére
általában a rendelkezésre álló szerkezeti
magasság mellett nincs lehetõség.
Lényegesen kisebb beépítési magasságot
lehet elérni egy olyan kerámiacsempe,
mû-, vagy természetes kõlapokból készült
teherelosztó burkolattal, amelyet lépészaj
szigeteléssel párosítanak. Ennek során a
merev burkolatréteget elválasztják egy
lépészajt csökkentõ közbensõ réteggel az
épület szerkezetétõl és ez gátolja a kelet-
kezõ rezgések továbbhaladását és ezzel
a lépészajt.

Ezenkívül a szigetelõrétegek beépítésével
elválasztható a burkolati réteg a repedés-
veszélyes aljzattól. 

Erre a célra a legkülönbözõbb anyag-
fajtákat és kombinációkat használják. A
MAPEFONIC rendszer (teherelosztó ké-
regrétegek üvegszálerõsítésû bitumenbõl,
alatta rezgéscsillapító poliészter szövet)
alkalmazásával 17,6 dB EN-ISO 160/6
szerinti zajcsökkentés lehet elérni a kész
burkolatnál.

Követelmények a burkolat
aljzatával szemben

A aljzat legyen megfelelõen száraz,
szilárd, sík, mentes a tapadást gátló
anyagoktól. A felület egyenletessége
feleljen meg a DIN 18202 szabvány
követelményeinek. 

Az aljzat elõkészítése

Az esetleg megmaradt tapadást gátló
anyagokat alkalmas aljzatelõkészítõ
eljárással (vákuumos szemcseszóró beren-
dezéssel, marással) maradéktalanul el kell
távolítani. Az esetleges felületi egye-
netlenségek kiegyenlítésére ULTRAPLAN,
ULTRAPLAN TURBO, ULTRAPLAN MAXI,
FIBERPLAN használhatók.

A MAPEFONIC rendszer felépítése
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A MAPEFONIC-PAD lemezeket a ROLLCOLL diszperziós ragasztóval kell leragasztani.

MAPEI profi
megoldás

Lépészajcsökkentés a
MAPEFONIC rendszerrel

Szegély szigetelõcsíkok:
A merõleges határoló épületelemekre az
öntapadó MAPEFONIC-STRIP szigetelõ
szalagot kell felragasztani. 

Az egyes elemek ragasztása:
A MAPEFONIC-PAD lemezeket a ROLL-
COLL diszperziós ragasztóval kell lera-
gasztani. 

Annak érdekében, hogy a burkolat fugái
és a MAPEFONIC-LAP illesztése ne egy-
más fölé kerüljön, a MAPEFONIC-PAD
lapokat a felsõ burkolat fugáira átlósan
kell elhelyezni.

Kerámia és természetes kõ lerakása:
MAPEFONIC ragasztóhabarcs

Fugázóhabarcs / fugázóanyagok:
MAPEFONIC-GROUT

Rugalmas tömítõ anyagok tágulási és
csatlakozási hézaghoz:  
MAPESIL AC
MAPESIL LM (természetes kövekhez)

A nedvszívó természetes kövek esetében
a fuga oldalát PRIMER FD-vel alapozni
kell.

A nagyszámú egyedi eset, és az ebbõl
adódó csomóponti részmegoldások miatt
javasoljuk, hogy konzultáljanak a MAPEI
alkalmazástechnikai részlegével az adott
építményrõl. 

A figyelembe veendõ elõírások:

DIN 52210
Levegõ és hangszigetelés 

EN ISO 140/6
A hangszigetelés mérése épületekben és
épületrészekben.

A felhasználási területtõl függõen kie-
gészítõ elõírásokat és jogszabályokat is
alkalmazni kell. A fenti felsorolás nem
tekinthetõ teljesnek, ezért ennek alapján
nem lehet jogi igényeket támasztani. 

A DIN szabványnak megfelelõ
magyar szabványi elõírások a 44.
oldalon találhatóak.

Megoldási változatokMegoldási változatok
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DIN 1045 Beton, vasbeton, feszített vasbeton szerkezetek MSZ ENV 1992-(1-6):1999

MSZ-04-803-(5-9):1990

DIN 1053 Falazatok, falszerkezetek (teherhordó) MSZ ENV 1996-(1-3):1999

DIN 4103 Belsõ válaszfalak (nem teherhordó) MSZ 11405-5:1992

DIN 4725 Padlófûtés MSZ EN 1264-(1-3):1999

DIN 16156 Diszperziós ragasztóval kerámia lapburkolás MSZ EN 1322:1999

DIN 18157 Cementes ragasztóval kerámia lapburkolás MSZ EN 1323:1999

MSZ EN 1324:1998

MSZ EN 1346:1999

MSZ EN 1347:1999

MSZ EN 1348:1998

DIN 18133 Gipszkarton falak MSZ 150 6308:1990

DIN 18195 Épületszerkezetek szigetelése MSZ-04-803-8:1990

DIN 18202 Magasépítési szerkezetek tûrései MSZ EN 20286-(1-2):1995

MSZ ISO 7976-(1-2):1992

DIN 18332 Terméskõ falazás MSZ EN 771-6:2000

DIN 18352 Csempe- és lapburkolatok MSZ-04-803-13:1989

DIN 18354 Öntött aszfalt MSZ-9 996-(1-12):1986

DIN 18550 Vakolatok MSZ 16000-(1-3):1990

MSZ-04-803-9:1990

DIN 18560 Építõipari esztrichek MSZ 16000-(1-3):1990

MSZ-04-803-14:1989

DIN 55210 Épületakusztikai vizsgálatok MSZ EN ISO 140-(1-8):2000

DIN 55928 Acélszerkezet korrózióvédelme bevonatokkal MSZ EN ISO 12944-(1-8):2000

DIN 1961:1996 Általános szerzõdési feltételek építõipari kivitelezéséhez

DIN 18229:1996 Általános mûszaki feltételek építõipari munkákhoz

DIN 4724:1993 Padlófûtéshez térhálós PE melegvízcsövek MSZ EN 1264-(1-3):1999

DIN 16852:1980 Rugalmas padlóburkolatok - profilozott felülettel MSZ EN 648:1999

DIN 16951:(visszavonva) Rugalmas padlóburkolatok - homogén és heterogén PVC MSZ EN 649:1999

DIN 16952-(1-5):(visszavonva) Rugalmas padlóburkolatok - Klf. hátoldalú PVC MSZ EN 650, 651, 652, 653:1999

DIN 18201:1997 Építõipari (építési tûrések) MSZ ISO 3443-(1-8):1993

MSZ ISO 7976-(1-2):1990

DIN 18353:1996 Esztrichek és esztichkészítés MSZ EN 13318:2000

DIN 18365:1992 Padlóburkoló munkák általános feltételei MSZ-04-803-14:1989

DIN 68762:1982 Faforgács lapok MSZ EN 312-(1-7):2000
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