
MAPESTONE TM 

CEMENTOVÉ STŘEDNĚVRSTVÉ  SNADNO ZPRACOVATELNÉ LEPIDLO S OBSAHEM TRASU PRO 

POKLÁDKU PŘÍRODNÍHO KAMENE, KTERÝ NEMÁ SKLON K TVORBĚ SKVRN A JE ROZMĚROVĚ STÁLÝ, 

VHODNÉ PRO LEPENÍ PŘÍRODNÍHO LOMOVÉHO KAMENE, PRO VELKOFORMÁTOVÝ PŘÍRODNÍ 

KÁMEN S NEPRAVIDELNOU TLOUŠŤKOU, PRO TLOUŠŤKY LOŽNÉ VRSTVY OD 5 DO 20 MM,                         

K POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU 

Oblasti použití: cementové tenkovrstvé a silnovrstvé lepidlo vhodné pro pokládku kamene, který je 

rozměrově stálý a nemá sklon k tvorbě skvrn, s nepravidelnou tloušťkou stejně jako keramických 

dlažeb, desek, dlažeb z terakoty a zdiva z betonových bloků. Příprava podkladu: MAPESTONE TM je 

možné nanášet na tradiční cementové podklady, nevytápěné cementové nebo anhydridové potěry, 

beton vyzrálý nejméně 6 měsíců, omítku a kamenné zdivo. Ve zvláštních případech jako jsou 

podklady vystavené vysoké teplotní zátěži, vytápěné podlahy, prvky z prefabrikovaného betonu a 

beton vyzrálý pouze 3 měsíce, stejně jako tuhé desky z tvrzené pěny, velkoformátové obkladové 

prvky (> 40 x 40 cm), fasády a balkony, přidat 2,5 kg ISOLASTICU (nahraďte 50 % záměsové vody 

ISOLASTICEM). Podklady musí být čisté, rovné, zbavené nesoudržných částic, mastnoty, oleje.  

Rubová strana přírodního kamene musí být čistá a zbavená jakýchkoli materiálů, který by mohly 

narušit přídržnost (prach, koroze nebo piliny). Příprava směsi: nasypte 25 kg pytel MAPESTONE TM 

do nádoby obsahující cca 5 litrů čisté vody a míchejte nízkootáčkovým míchacím zařízením, až 

vznikne homogenní směs a bez hrudek. Ve výše uvedených zvláštních případech se doporučuje před 

smícháním připravit záměsovou tekutinu y 2,5 kg ISOLASTICU a 2,5 l vody. Namíchanou směs nechte 

3-5 minut odstát, znovu promíchejte a nanášejte. Spotřeba lepidla závisí na podkladu, formátu 

obkladového prvku a způsobu aplikace. Výsledná pasta MAPESTONE TM je zpracovatelná cca 3 h (při 

+23°C). Dlažby lze spárovat a jsou pochůzné po cca 24 hodinách.  

Nanášení: aby bylo dosaženo lepší přídržnosti, naneste nejprve stěrkou na podklad tenkou vrstvu 

lepidla. Následně „čerstvý do čerstvého“ naneseme zubovou stěrkou požadované množství. Před 

pokládkou přírodního kamene, se musí MAPESTONE TM vždy aplikovat také na rubovou stranu 

přírodního kamene, aby byl zajištěn dokonalý kontakt. Mírně točivým pohybem s přítlakem instalujte 

přírodní kámen. Dlažby nalepené MAPESTONE TM nesmí být nejméně 24 hodin vystaveny dešti a 

nejméně 3 dny silnému slunečnímu svitu a mrazu. Čištění: dokud je výrobek ještě čerstvý, je možné 

ho umýt vodou; po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky. Spotřeba: cca 14 kg/m² a cm 

tloušťky vrstvy. Skladování: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí. Tento 

výrobek splňuje požadavky Směrnice 2003/53/EC. Likvidace: Prázdné obaly lze zlikvidovat, pokud 

nejsou děravé. Vytvrzený výrobek se musí likvidovat jako průmyslový odpad. Další informace najdete 

v materiálovém a Bezpečnostním listu. VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY. CHRAŇTE PŘED VLHKEM! 


