
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

SPOTŘEBA

BALENÍ

SKLADOVÁNÍ

Příprava podkladu
Mapeluxu Lucida
Mapefloor System

Ultratop
Mapefloor

Finish 50 Mapefloor Finish 52W Mapecoat I 600W
Keraseal

Mapelux Lucida.

Zpracování výrobku

Mapelux Lucida

Mapelux Lucida

Čištění
Mapelux Lucida

Mapelux Lucida

Mapelux Lucida

Před vlastním nanášením se ujistěte, že od
doby dokončení podlahy uplynulo nejméně
24 hodin. Povrch podlah, provedených systémem který
byl nejprve následně povrchově ošetřen přípravky

, , , nebo
musí být zcela suchý. Teprve po vyschnutí uvedené

vrstvy lze aplikovat

Aby byla zaručena dokonalá ochrana povrchu, musí být
nanesen na podklad ve dvou souvislých

vrstvách křížem.
Vhodným nástrojem (mopem) prove�te nanesení první vrstvy

. Po úplném zaschnutí první vrstvy naneste
druhou vrstvu v příčném směru proti první vrstvě (křížem).

Nářadí použité při zpracování je třeba ihned po
použití omýt vodou.

50 g/m

je dodáván v kanystrech s obsahem 10 kg.

uložený v původních uzavřených obalech při
teplotě +10°C až +30°C má skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte
před mrazem.
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OBLASTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Mapelux Lucida

Mapefloor Systemu
Ultratop

Některé příklady použití
Mapefloor System

Ultratop

Ultratop
Dynastone Color

Mapelux Lucida

Mapelux Lucida

Mapelux Lucida

se používá ve veřejných prostorách, jakými
jsou např. obchody, výstavní galerie, byty, kanceláře, apod. jako
ochrana podlah vystavených silnému provoznímu zatížení,
provedených s použitím , nebo pro
usnadnění údržby podlah .

• Ochranný povlak pryskyřičných podlah
používaných v interiéru občanských staveb;

• Ochranný povlak samonivelačních podlah v interiéru
občanských staveb; jako jsou např. obchody, výstavní galerie,
byty, apod.;

• Ochranný povlak aplikovaný po předchozí aplikaci povrchové
úpravy dekorativních podlah systému s plnivem

nebo přírodním kamenivem v interiéru
občanských staveb, jako např. obchody, výstavní galerie, byty,
apod.;

je lesklý metalizovaný vosk, vyznačující se
vysokou odolností při provozním zatížení a častém mytí,
a to i při použití velmi účinných čistících prostředků. Díky
dvojitému zesí�ování, které dokonale váže veškeré komponenty,
umožňuje povrchová vrstva snadné odstranění
nečistot, způsobených provozem jednoduchým umytím.

je velmi tekutý přípravek se snadným
a rychlým nanášením na podlahu.

• neprovádějte aplikaci při teplotách pod +10°C.

Lesklý metalizovaný vosk
s dvojitým zesí�ováním
a vysokou odolností
proti opotřebení



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ

UPOZORNĚNÍ

Přípravek není ve smyslu
aktuálních norem klasifikován jako nebezpečný.
Doporučujeme respektovat příslušné obecně
platné pokyny pro manipulaci s chemickými
prostředky. Bezpečnostní list je profesionálním
zpracovatelům k dispozici na požádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

Mapelux Lucida

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.

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání

a na stránkách Mapei
www.mapei.com
a www.mapei.cz



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Podle norem

Vzhled

Barva

Objemová hmotnost (g/cm ):

Obsah sušiny (%)

Skladování

Klasifikace nebezpečných látek

podle normy 1999/45/CE:

Celní zatřídění:
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SPECIFIKACE VÝROBKU

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% relativní vlhkosti)

Přípustná teplota pro zpracování

pH

od +10°C do +30°C

8,4± 0,2

emulze

bílo-modrá

1,036

23

12 měsíců v původním uzavřeném obalu

Žádná

Před použitím si prostudujte odstavec „Bezpečnostní pokyny

pro přípravu a zpracování na stavbě“ a informace uvedené

na obalu a v Bezpečnostním listu.

3814 00 90



SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Ochrana povrchu pryskyřičných podlah vystavených silnému provoznímu zatížení (
MAPEI S.p.A.), nebo ošetření povrchu samonivelačních cementových podlah výrobce Mapei
S.p.A.) pomocí matného metalizovaného vosku vyznačujícího se vysokou odolností proti provoznímu
zatížení  a častému mytí ( výrobce MAPEI S.p.A.).

Mapefloor System
(Ultratop

Mapelux Lucida


