
OBLASTI POUŽITÍ
Pokládka následujících krytin a profilů na povrchy 
v interiéru:

• soklových a krycích lišt, profilů z gumy a PVC;

• rohových a lemovacích profilů a ochranných profilů 
hran schodů;

• pružných a textilních krytin na schody, zaoblené 
povrchy a obecně tam, kde je požadavek na 
okamžitou přídržnost.

Mapecontact lze použít na:

• cementové podklady (beton, tradiční potěry nebo 
potěry zhotovené ze speciálních pojiv a stěrek);

• stávající dlažby z keramiky, terazza nebo přírodního 
kamene;

• dřevěné podklady (parkety, dřevotříska, 
dřevoštěpka, překližka);

• staré nátěry, tapety a sklovláknité tkaniny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Mapecontact je oboustranný vyztužený lepicí pás, 
který je k dispozici v rolích v různých šířkách (35 
mm, 65 mm, 85 mm a 240 mm) a je charakteristický 
okamžitou přídržností s následujícími výhodami:

• bez obsahu rozpouštědel a bez zápachu; splňuje 
požadavky HQE (High Quality Environment);

• připraven k okamžitému použití;

• rychlá a snadná aplikace;

• vysoká přídržnost;

• možnost rychlého uvedení prostor do provozu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
• Používejte při teplotě mezi +15°C a +35°C.

• Mapecontact vytváří okamžitý spoj: poloha krytiny 
se po nalepení již nedá měnit.

• Z důvodu snadnější manipulace a ochrany zbytku 
role Mapecontact po použití znovu připevněte 
ochrannou plastovou vrstvu.

• Před pokládkou musí být pružná krytina, lepidlo i 
podklad aklimatizovány při předepsané teplotě.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, bez vzlínající vlhkosti, 
pevný, stabilní, hladký, rovný a zbavený prachu, 
mastnot a všech nesoudržných částic.

Pokud je to zapotřebí, opravte trhliny, zpevněte 

Oboustranný vyztužený 
lepicí pás pro pokládku 
profilů, soklových a 
krycích lišt a pružných 
nebo textilních 
podlahových krytin na 
schodišťové stupně
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Instalace obvodové 
lišty z PVC s použitím 
Mapecontactu

• Odstraňte ochrannou vrstvu z 
pásu Mapecontact na podstupnici 
schodu a směrem od středu k okrajům 
s použitím vhodného nářadí instalujte 
krytinu.

• Odstraňte ochrannou vrstvu z nášlapnice 
a instalujte krytinu stejným způsobem 
jako na podstupnici. Doporučujeme 
krytinu na Mapecontact dobře přitlačit, 
aby byl vytvořen celistvý spoj.

Vzhledem k vysoké přídržnosti pásů 
Mapecontact není možné, jakmile byl 
jednou položen, jeho pozici měnit nebo 
opravovat chyby.

Instalace profilů, soklových lišt a fabionů
• Mapecontact přilepte na stěnu nebo na 
povrch připravovaný k lepení profilů. Při 
zhotovení fabionů aplikujte Mapecontact 
na stěnu i podlahu. Odstraňte ochrannou 
vrstvu a instalujte profil, obvodovou lištu 
nebo fabion.

BALENÍ
Mapecontact je k dispozici v rolích šířky 
35 mm, 65 mm, 85 mm a 240 mm:

a zaizolujte podklad. Používejte 
rychleschnoucí potěry, vyrovnejte povrch 
výrobkem MAPEI z řady pro přípravu 
podkladu nebo postup konzultujte 
s technickým servisem MAPEI.

U porézních a savých cementových 
podkladů doporučujeme ošetřit povrch 
přípravkem Primer G nebo Eco Prim T 
ředěnými 1:1 vodou. Mapecontact lze 
následně aplikovat po cca 30 minutách.

Instalace pásu Mapecontact
Pokládka na schodišťové stupně
• Ustřihněte Mapecontact podle délky 

schodišťového stupně.

• Položte pás na podstupnici prvního 
schodu, a dobře ho přitlačte. Přeložte 
pás přes nášlapnici schodu.

• Položte nový pás Mapecontact na 
nášlapnici schodu tak, aby těsně přiléhal 
bez přesahů. Všechny schodišťové 
stupně musí být pokryty výše uvedeným 
způsobem směrem zdola nahoru.

• Před pokládkou ustřihněte podle pokynů 
výrobce požadovaný tvar a velikost krytiny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE  VÝROBKU

Barva: lepidlo: transparentní, s oranžovou výztuží

Hmotnost na m²: 0,38 kg/m²

Čekací doba: žádná, lepí okamžitě

Pochůznost: ihned

Provozní zatížení: ihned

Doba tuhnutí: ihned

Konečné vytvrzení: 12 hodin

Pracovní teplota: od +15°C do +35°C

Šířka role: 35, 65, 85 a 240 mm

Délka role: 50 m



UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 
lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; 
proto je nutné před vlastním zpracováním 
posoudit vhodnost výrobku pro 
předpokládané použití. Spotřebitel přejímá 
veškerou zodpovědnost za případné 
následky vyplývající z nesprávného použití 
výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi 
technické dokumentace výrobku 
aktualizovanou  
na našich webových stránkách  
www.mapei.com nebo na  
http://bl.mapei.cz/default.aspx

–  35 mm: krabice obsahující 8x50 m  
dlouhé role.

–  65 mm: krabice obsahující 4x50 m  
dlouhé role.

–  85 mm: krabice obsahující 3x50 m  
dlouhé role.

–  240 mm: krabice obsahující 1x50 m 
dlouhou roli.

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v původním uzavřeném obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY  
PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ  
NA STAVBĚ
Mapecontact není dle stávajícího 
evropského nařízení (1906/2007/CE- 
REACH) klasifikován jako nebezpečný, a 
proto Bezpečnostní list není pro prodej, 
dopravu a aplikaci povinný. V průběhu 
použití doporučujeme používat rukavice  
a brýle a dodržovat bezpečnostní pokyny 
pro dané pracoviště.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ 
POUŽITÍ.

Zhotovení fabionu s 
použitím Mapecontactu

Umístění pásu Mapecontact na podstupnici 
schodišťového stupně

Odstranění ochranné vrstvy

Instalace obvodové lišty z PVC s použitím 
Mapecontactu

Zhotovení fabionu s použitím Mapecontactu

a➊ a➋

a➌ a➍

Informace o tomto výrobku jsou 
k dispozici na požádání a na 

webových stránkách www.mapei.cz, 
www.mapei.it a www.mapei.com
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