
OBLASTI POUŽITÍ
Mapetex je speciální netkaná textilie, kterou lze 
společně s výrobkem Mapetex-Strip (lepicí páska 
v rolích) použít jako podklad při pokládce dlažeb, 
které lze později snadno odstranit. V případě přímého 
lepení na podklad s použitím Keraquick + Latex Plus,  
slouží jako zpevňující vrstva zabraňující vzniku trhlin.

Některé příklady použití
•  Odstranitelný podklad pro pokládku nových 

dlažeb v interiéru na dřevotřískové desky, dřevo, 
PVC, linoleum, podklady z keramiky a přírodního 
kamene a na cementové potěry a podlahové topné 
systémy. 

•  Jako podklad k lepení dlažeb typu gres a dlažeb 
z keramiky a přírodního kamene na předváděcí 
panely ve vzorkových prodejnách.

•  Jako zpevňující vrstva zabraňující vzniku trhlin 
při lepení dlažeb z keramiky a přírodního kamene 
na betonové desky nebo nevyzrálé cementové 
potěry.

•  Jako zpevňující vrstva zabraňující vzniku 
trhlin při pokládce dlažeb na potěry bez nutnosti 
respektovat dilatační spáry v podkladních vrstvách 
(zvláště při diagonálním kladení dlažby a na potěry 
s přítomností trhlin).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Mapetex se vyrábí jedinečnou technologií, která 
zaručuje vysokou mechanickou pevnost netkané 
textilie díky technickým vlastnostem speciálních 
vláken, které vytváří vrstvu zajištující vzájemnou 
součinnost s lepidly MAPEI i s výrobkem  
Mapetex-Strip, samolepicí páskou sloužící pro  
fixaci k podkladu.

Zcela odstranitelný 
systém sloužící  
k pokládce obkladů  
a dlažeb z keramiky  
a přírodního kamene.  
Lze jej použít jako 
zpevňující vrstvu pro 
zamezení vzniku trhlin
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Mapetex lze použít také jako zpevňujicí vrstvu při pokládce 
keramické dlažby na nedostatečně vyschlý nebo nevyzrálý 
beton v interiéru



Instalujte Mapetex-Strip tak, aby oba 
okraje Mapetexu byly umístěny na střed 
pásky Mapetex-Strip.

Aby se zabránilo prosáknutí lepidla pod 
Mapetex, musí se jeho spoje přelepit 
páskou.

Pro pokládku dlažby z keramiky nebo 
přírodního kamene použijte v závislosti na 
typu obkladového materiálu Keraquick 
nebo Granirapid.

Krytinu lze na Mapetex lepit bez přiznání 
pracovních spár. Konstrukční a objektové 
dilatace však musí být vždy zachovány.

Použití jako zpevňujicí vrstva  
k zamezení vzniku trhlin
Mapetex se musí pokládat přímo na 
cementový podklad, a to s použitím lepidla 
Keraquick + Latex Plus a zubové stěrky 
5 mm. 

Mapetex se musí silně a rovnoměrně 
přitlačit do čerstvého lepidla.

Po vytvrzení lepidla, cca po 2-3 hodinách, 
je možné provádět pokládku dlažeb 
z keramiky nebo přírodního kamene.

Výběr lepidla závisí na typu zvolené krytiny.
K lepení keramické dlažby a přírodního 
kamene je podle konkrétní situace vhodný 
např. Kerabond + Isolastic, Planobond, 
Adesilex P4, Elastorapid, Keraquick 
(+Latex Plus), Granirapid.
 
Pokládku lze provádět bez přiznání 
smršťovacích spár. Konstrukční spáry  
však musí zůstat zachovány.

Spárování a těsnění
Spárování provádějte výrobky Ultracolor 
Plus nebo Keracolor + Fugolastic.

Pro výplň pružných spár použijte  
Mapesil AC, u přírodního kamene  
Mapesil LM.

Demontáž dočasných povrchů 
instalovaných na Mapetex
Pomocí přísavného držáku, plochého dláta 
nebo stěrky odstraňte dlažbu (nejlépe 
v rozích) s podložkou Mapetex.
V případě požadavku na okamžité lepení 
jiné krytiny je možné pásy Mapetex-Strip, 
které zůstaly na podkladu, znovu použít. 

Zabraňte ukládání prachu, nečistot a 
dalších látek, které by mohly omezit 
přídržnost k Mapetexu-Strip.
Při instalaci nové dlažby postupujte výše 
uvedeným způsobem. Pokud se podklad 
bude znovu používat, odstraňte  
Mapetex-Strip a zbytky lepidla lihem.

UPOZORNĚNÍ
•  Před pokládkou dlažby musí být po 

obvodu instalována páska z pěnového 
materiálu, aby se zabránilo vzniku 
akustických mostů.

•  Savé podklady musí být před aplikací 
Mapetexu-Strip nejprve ošetřeny 
penetračním přípravkem Primer G 
ředěným s vodou v poměru 1:1. Nerovné 
povrchy se musí před aplikací primeru 
vyrovnat.

•  Před instalací Mapetexu je nezbytné 
povrch vyrovnat, použijte některou 
z vyrovnávacích hmot ze sortimentu 
MAPEI.

•  V případě použití jako dělicí a roznášecí 
vrstva k zamezení vzniku trhlin lze 
v interiéru dlažbu pokládat i když potěry 
a betonové povrchy nejsou zcela suché 
a vyzrálé.

•  Pokud Mapetex překrývá dilatační spáry, 
přesvědčte se, že se nejedná o objektové 
nebo konstrukční dilatace a že mezi 
oběma potěry nedochází ke střihu (k 
pohybům ve vertikálním směru). 

•  Mapetex se při použití jako dočasná 
vrstva pokládá vždy potištěnou stranou  
k podkladu.

•  Mapetex System nepoužívejte na 
podlahy vystavené intenzivnímu provozu 
nebo těžkému provoznímu zatížení.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, dokonale čistý, 
rovný, mechanicky pevný a soudržný. 
Stávající krytiny musí mít dobrou přídržnost 
k podkladu, pokud nemají, musí se 
odstranit.

Pokládka odstranitelné dlažby
Mapetex je k dispozici v 1 a 2 m širokých 
rolích. Na velké plochy se doporučuje 
použít šířku 2 m.

Na čistý podklad přilepte nejméně 10 cm 
dlouhý Mapetex-Strip:

•  při použití 1 m širokých rolí Mapetex 
připevněte 3 pásy na oba okraje na  
každý běžný metr textilie;

•  při použití 2 m širokých rolí připevněte  
3 pásy na oba okraje a 3 pásy středem 
na každý běžný metr textilie.

Na takto připravený povrch přiložte 
Mapetex (potištěnou stranou dolů) a 
přitiskněte ho pevně na instalované 
samolepicí pásky (Mapetex-Strip).

Pokládka keramické 
dlažby s použitím 
lepidla Keraquick

Spárování dlažby 
Ultracolorem Plus

Upevnění Mapetexu na 
Mapetex-Strip
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MAPETEX: TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: netkaná syntetická textilie

Barva: bílá

Hmotnost: 200 g/m²

 Šířka: 100 a 200 cm

Skladovatelnost: neomezená

MAPETEX-STRIP: TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: samolepicí páska

Barva: bílá

Hmotnost: 200 g/m²

Šířka: 50 mm, 410 mm

Skladovatelnost: neomezená

Teplotní odolnost: od -30°C do +75°C

Dlažba položená 
s použitím Mapetex 
Systemu

Odstranitelná dlažba 
díky systému Mapetex

BALENÍ
Mapetex
Role: délka 50 m, šířka 200 cm.

Role: délka 50 m, šířka 100 cm.

Mapetex-Strip
Role: délka 25 m, šířka 50 mm.

Role: délka 5 m, šířka 410 mm.

Role: délka 10 m, šířka 410 mm.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

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

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání a  
na stránkách www.mapei.cz, 

www.mapei.it a www.mapei.com
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Demontáž dlažby 
s použitím přísavného 
držáku a lámacího nože 
pro usnadnění práce
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SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ
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