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A XX. század végén elkezdôdött
és a 2. évezred kezdetével egy-
re gyorsuló globalizáció, a mo-
dern, gazdaságos szállítóeszkö-
zök, valamint az egykori vagy
még most is totalitárius államok
egyre nagyobb mértékû piac-
gazdasági irányultsága folytán
a természeteskövekbôl rendkívül
nagy, szinte áttekinthetetlen kíná-
lat van jelen. A világ minden ré-

szébôl származó, a piacon el-
adásra kínált természeteskövek
sokfélesége, különbözô keletke-
zésük, összetételük, és az ebbôl
adódó eltérô anyagtulajdonsá-
gaik miatt a felhasználókat, a
tervezôket és a szakkereskedése-
ket idôrôl idôre problémák elé
állítják. Míg régebben túlnyomó-
részt vidéki bányákból származó
olyan kövek kerültek felhaszná-
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lásra, amelyek vastagsága átla-
gosan 20 mm volt, ma a burkoló-
ipar számára gyakran ismeretlen
anyagokról van szó, amelyeket a
legmodernebb gyártási technoló-
giával készre feldolgoznak, az-
az kalibrálják, vékony szeletekre
vágják, csiszolják és polírozzák,
kb. 10 mm-es vastagságban, és
gyakran nagy méretekben kerül-
nek alkalmazásra. Ilyen vékony
lapvastagságok és nagy méretek
mellett a deformációra és elszí-
nezôdésre érzékeny kôzetfajták
speciális tulajdonságai negatív
módon fejtik ki hatásukat, míg
ezek a problémák nagyobb anyag-
vastagság esetén nem fordulnak e-
lô. Példaként elég megemlíteni egy
sor szerpentenit, mint pl. a Verde
Alpi, a Rosso Levanto és az indiai
Verde Guatemala felpúposodását,
a föld- pátok elszínezôdését a kí-
nai Padang gránitban, a fémek
oxidációját metamorf kôzetek-
ben, mint pl. a pirit ásványt a
carrarai márványban. A MAPEI-
nek az egész világot átfogó je-
lenléte átfogó tudást biztosít az
egyes földrészekre és országok-
ra jellemzô kövek elôfordulásá-
ról, amely tudás részben a saját
kutató- és fejlesztô központok-
ban a költséges laborberendezé-
sekkel végzett laboratóriumi eljá-
rásoknak köszönhetô. Az elszí-
nezôdés- és deformálódásmentes
burkolás biztosítása érdekében
az ágyazóhabarcs rendszer ki-
választása elôtt megvizsgálják
az adott természetes kô preg-
náns fizikai és kémiai magatar-
tásmintáit.

BevezetésBevezetés

Kôfejtés Portugáliában
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Gránitfelület lángsugarai

Tömb felvágása drótkötél-fûrésszel
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Ez a MAPEI által kifejlesztett és
több mint egy évtizede gyakorolt el-
járás lehetôvé teszi a nedvességér-
zékenység pontos meghatározását,
amely a kô deformációs magatartá-
sa szempontjából döntô fontossá-
gú. A gyakorlati felhasználáshoz
közeli vizsgálati eljárás különleges-
sége abban rejlik, hogy az eredmé-
nyek kiértékelése csak egy rendkí-
vül hosszú idôtartamon keresztül
gyûjtött empirikus tapasztalatkincs
alapján lehetséges. A vizsgálat so-
rán elôször a vizsgálandó lapot
egy sík felületen, hátoldalával felfe-
lé, három fix ponton fektetik fel. A
lap méretétôl függôen max. 7 szen-
zor méri a vízszintes és függôleges
elváltozásokat. A kapott mérési
eredmények alapján a kövek három
csoportba (A, B és C) sorolhatók.
Az „A” csoportba tartozó kövek
problémamentesnek tekinthetôk, mi-
vel maximális deformációs mérté-
kük a 24 órás vizsgálati idôtartam
alatt 0,3 mm. Ebbe a csoportba tar-

toznak a fehér Carrara, a fehér
Thassos, a rózsaszín Porrino és szá-
mos mélységi kôzet. A „B” csoport-
ba olyan anyagok tartoznak, ame-
lyek a vízzel való érintkezésre eny-
hén érzékenyen reagálnak, és az
elsô 6 vizsgálati óra alatt deformá-
ciós mértékük 0,3-0,6 mm. Ebbe a
csoportba tartoznak olyan ismert
kövek, mint a 300 x 300 x 12 mm-
es formátumú Pietra Serena homok-

8

kô, az Olaszországból származó,
finomszemcséjû, struktúra nélküli
üledékes kôzet, vagy a magmatikus
eruptív kôzet, a porfir, formátumától
és vastagságától függôen. A „C”
csoportban olyan anyagok találha-
tók, amelyek vízre rendkívül érzéke-
nyen reagálnak, és az elsô 6 óra a-
latt deformációs mértékük több mint
0,6 mm. Ebbe a csoportba tartozik
például a széles körben ismert,
azonban szakmai körökben is
gyakran rettegett Verde Alpi, az
Aosta-völgybôl származó zöld szer-
pentenit, az olaszországi Ligur-ten-
gerpartról származó vörös szerpen-
tenit, a Rosso Levanto, vagy a gö-
rögországi Verde Orientale. A
megállapított deformációs mértéktôl
függôen lehet kiválasztani a MAPEI
habarcsrendszert, tekintetbe véve a
tervezett burkolási módot a vékony,
közepes vagy vastag habarcságyas
eljárást. Az ezután következô
szimulációs teszt alapján dôl el  - a
kôlapot habarcságyba fektetik egy
nem nedvszívó területre -, hogy a szi-
mulációs teszt alapján kiválasztott
habarcs valóban alkalmas-e a bur-
kolóanyaghoz. Alkalmas a ragasz-
tóhabarcs akkor, ha a deformálódás

Kôzetekre jellemzô mutatók meghatározása

Deformációs maga-
tartás megállapítása
MAPEI-módszerrel

Kôzetekre jellemzô mutatók meghatározása

Különösen érzékeny természetes kövek karakterisztikus deformálódási 
idôdiagramja

Kísérleti szerkezet a nedvességbehatásra bekövetkezô deformációs magatartás
megállapítására
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Földpát a „Padang” gránitban fektetés elôtt

Sötéten elszínezôdött földpát a „Padang” gránitban nem alkalmas habarccsal
történô fektetés után

mértéke 24 óra elteltével nem lépi túl
a 0,3 mm-es értéket. 

A fénymikroszkópia és a vékonycsi-
szolási technika segítségével megál-
lapíthatók a kôben fellépô színbeli
elváltozások, amelyeket a ragasztó-
habarcsból kijutó lúgos nedvesség i-
déz elô, valamint a felületi sérülé-
sek, amelyeket a rendkívül lúgos fu-
gázó habarcsok váltanak ki. Itt töb-
bek között a földpátásványok és a
gránitokban gyakran elôforduló,
szilikáttartalmú, módosulási folya-
matok által elôre sérült biotitcsillám
színbeli elváltozásáról van szó. Ez-
zel az eljárással ezen felül megálla-
píthatók olyan felületi sérülések,
amelyeket molekuláris savak és erôs
lúgok idéztek elô, amint az nemrit-
kán mélységi kôzeteknél is elôfor-
dul. Példaként álljanak itt olyan is-
mert kövek, mint az „Onega Braun”
vagy a „Nero Assoluto”.

Elszínezôdési érzé-
kenység és felületi
sérülések a kivá

lasztott habarcs rendszer
függvényében

Kôzetekre jellemzô mutatók meghatározása
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Kôzetekre jellemzô mutatók meghatározása

A „Herion tapadó-húzószilárdság-
mérô készülékkel” és a „Freundl 
Easy M” szabványszerû vizsgáló
berendezésekkel elôször elôzetes
kísérletek során megállapítják kivá-
lasztott ágyazóhabarcs rendszerek-
kel és természetes kövekkel a lehet-
séges tapadási spektrumot különbö-
zô terhelések esetén. A szükséges
minimális tapadó-húzószilárdság
függ az épületelemtôl és annak a
várható használatából eredô terhe-
lésétôl. Követelményprofiltól füg-
gôen a szükséges értékek 0,5
N/mm2 és 1,0 N/mm2 közöttiek. 

Elektronikus mérôszondákkal megál-
lapítják a kövek hômérsékletérzé-
kenységét. Az ásványi struktúrától
és az ásvány fajtájától függôen a
gyakori hômérsékletváltozással ter-
helt homlokzati és teraszterületeken
jelentôs hosszváltozások léphetnek
fel, amelyek az ásványoknak az
anyagra jellemzô, anizotróp termi-
kus hosszváltozásaira vezethetôk
vissza. A 60-70°C-os hômérséklet-
különbségek Közép-Európában nem
tartoznak a ritkaságok közé.

A tervezett, kiválasztott tisztítósze-
rekkel történô leöntéses vizsgálat, a
fugafelület ezt követô, EN 12 808
szerinti vizsgálata, valamint a kô fe-
lületének mikroszkopikus ellenôrzé-
se felvilágosítást adnak arról, meg-
felelnek-e a felhasználni tervezett
természetes kôanyagok a létesít-
ményre jellemzô kémiai követelmé-
nyeknek.

10

Természetes kövek tapadó- húzószilárdsági vizsgálata a „Freundl Easy M”
tapadó- húzószilárdság vizsgáló készülékkel

A természetes kôfelület tisztítószer-detergensekkel szembeni ellenálló
képességének tájékozódó vizsgálata

Ellenállóképesség 
a létesítményre jel-
lemzô tisztítószerek-
kel szemben

A termikus hossz-
változás megállapí-
tása

Tapadó-húzószilárdság
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Már egy kis nedvességpotenciál is
agresszív hatást fejthet ki a termé-
szetes kô szerkezetére. Savakkal
és lúgokkal kombinálva a veszé-
lyeztetettség aránytalan mérték-
ben megnô. A hatások többek kö-
zött a kôben megjelenô ideiglenes
foltképzôdések formájában, fémek
oxidációjában, terméskô- és mûkô-
lapok deformációjában jelentkez-
hetnek. További káros mechaniz-
mus a fémes kationok (pl. a vas-
kation) és egy anion (pl. a szén-
sav vagy a szulfát) közötti poláris
kötés miatti sóképzôdés. Általá-
ban gipsz-sók ill. karbonátok jön-
nek létre, amelyek térfogat-növe-
kedésnek vannak kitéve, és így
nyomást fejtenek ki a kristályszer-
kezetre, és a nyomás a kohéziós
erôk túllépése esetén a kôszerke-
zet szétrombolásához vezethet.
A víz általi terhelés különbözô ere-
detû lehet. Különbséget teszünk 
a következôk között:

• ragasztó és ágyazóhabarcsból
• az esztrichbôl
• a nyersbeton födémbôl
• a burkolást követô durva és finom
csiszolás során fellépô vízterhelésbôl
• a tisztításból származó vízterhe-

lésbôl származó nedvességek
között.

A természetes kôburkolatokat érô hatásokA természetes kôburkolatokat érô hatások

Nedvesség

Nedvességvándorlás kültéren

Kondenzvíz felvétele terméskövek hátoldalán
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A természetes kôburkolatokat érô hatások

A hômérsékletingadozásból adódó,
méretváltozásból eredô erôk és az
ebbôl a burkolat/aljzat/ágyazóha-
barcsra ható feszültségek a burkoló-
anyagok tapadási erejének csökke-
néséhez vezethetnek. A kôfajtától
és a annak jellegétôl függôen a kô-
zetre jellemzô lineáris hômérséklet-
változás 0,002 mm/m °C és 0,035
mm/m °C között ingadozik gyanta-
kötésû mûkövek esetén. Az egy kô-
zetfajtán belüli hômérsékleti ma-
gatartás pl. a vulkáni tufák és lávák
csoportjában 0,003 mm/m °C-tól
0,01 mm/m °C-ig terjed. Ez a rend-
kívül különbözô mértékû tulajdon-
ságprofil egyértelmûvé teszi azt a
veszélyeztetettséget, amely ezen
burkolóanyagok hômérséklet által
terhelt felületeken, mint teraszokon,
erkélyeken, fûtött padlószerkezete-
ken történô alkalmazása esetén
fennállhat. Különös figyelmet kell
szentelni azonban a tervezés és a
kivitelezés során a fénnyel érintke-
zô, a napsütés által felhevített, nagy
ablakfelületekkel határos padlóbur-
kolatoknak is.

A természetes kövek DIN 52 104
szerint meghatározandó fagyálló-
sága a kültéri felhasználás során
bír nagy jelentôséggel. A burkoló-
és fugázóanyagoknak is megfele-
lôen ellenállóknak kell lenniük, és
hidrofób tulajdonságokkal kell ren-
delkezniük. Az anyag ezen fontos
tulajdonságára a vízfelvételi képes-
ség, a kövek pórustere és pórustér-
fogata az irányadó. A nagy porozi-
tású és kis kapillárissal rendelkezô
kövek sokkal nagyobb ellenállóké-
pességûek, mint a nagy szilárdságú
és kis pórustérfogatú anyagok. Így

például a vulkanikus tufák és a tra-
vertin ellenállóbb, mint a legtöbb
mészkô. A fagyhatásokkal szembe-
ni megfelelô ellenállóképesség
azonban még nem jelent garanciát
az idôjárási hatásokkal szembeni
ellenállásra.
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Hômérséklet

Fagy

Természetes kôburkolat tapadó kötôerejének elvesztése termikus
hosszváltozás miatt
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A burkolási aljzatból ható sók, mint
a szulfátok, nitrátok, kloridok és a
salétrom, amint sokszor megtalálha-
tók ezek az anyagok történelmi
épületek felújításakor, kiszáradásuk
esetén olyan kristályosodási nyo-
mást fejthetnek ki, ami egyrészt a
ragasztóhabarcs és a terméskô kö-
zötti adhézió romlásához, másrészt
kohéziós törésekhez vezet az ágya-
zóhabarcsban és a kôben. Különle-
ges problémát jelentenek az utak
szórására használt sók. A víz hatá-
sa a nátrium-klorid molekula hasa-
dását idézi elô. A keletkezô ionok
rendkívül agresszíven hatnak a bur-
kolatra, a fuga- és ragasztóhabarcs-
ra, és idôvel azok pusztulását idé-
zik elô. 

A föld atmoszférájában található 
≥olyan káros gázok, mint a kéndio-
xid, a nitrogén-monoxidok, amelyek
az úgynevezett „savas esô” révén
fejtik ki hatásukat a kültéri burkoló-
anyagokra, agresszív, oldó hatású
vegyi támadást okoznak, ami elô-
ször a szerkezet fellazulását, majd
a kô és a ágyazó habarcs pusztulá-
sát okozhatja.

Só

Káros Gázok

Természetes kôburkolat sérülései sókivirágzás miatt

Estremoz-márványból készült szökôkút Evorában (Portugália),
amelyet káros gázok támadtak meg

A természetes kôburkolatokat érô hatások
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A természetes kôburkolatokat érô hatások

A burkolatok tartós optikai és funk-
cionális jellege függ a kôhöz alkal-
mas tisztítószerek megválasztásától
és azok szakszerû alkalmazásától
is. A túl magas koncentrációk és a
nem alkalmas tisztítási eljárások
visszafordíthatatlan károkhoz vezet-
nek. Különösen veszélyeztetettek
ebben a vonatkozásban a hidrauli-
kusan keményedô fugázóanyagok.
A savas, szerves szennyezôdések
révén keletkezett szervetlen szeny-
nyezôdések lúgos tisztítószerekkel
eltávolíthatók. A tisztítószer kivá-
lasztásánál döntô fontosságú azon-
ban a kô és a ragasztóanyag meg-
felelô ellenállóképessége, hogy ne
sérüljenek meg visszafordíthatatlan
módon a tisztítás révén. A tisztító-
szer kiválasztásánál figyelembe kell

venni pl. a mészkövek savérzékeny-
ségét és egyes mélységi kôzetek
lúgérzékenységét, pl. a „Nero Im-
pala” gabbró eruptív kôzetét.

Az épület fekvése és a használatból
adódó terhelés olyan fontos szem-
pontok, amelyeket a létesítmény ter-
vezése során figyelembe kell venni.
A gyalogos- és jármûforgalomból, a
csiszolási és görgôk által okozott
igénybevételekbôl adódó mechani-
kus terhelések - a szállítás módjától,
a súlytól és a frekvenciától függôen -
a kô felülete, a fugázóanyag és a ra-
gasztóanyag tartós sérülését okoz-
hatják.
A lényegi kiválasztási kritérium nem
a keménység, hanem a burkolat és a
fugázóanyag kopásállósága.
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A porózus kôzetek, mint a travertin,
a tufa és a kagylós mészkô bizo-
nyos esetekben kiváló feltételeket
biztosítanak a spórák és a növényi
csírák számára növekedésükhöz.
Különleges szerepet töltenek be eb-
ben a vonatkozásban az algák és a
mohák, amelyek tömör kôzetek ese-
tén is permanens színváltozást okoz-
hatnak. A mohák és az algák ned-
ves, fényben szegény környezetben
tenyésznek, és víztárolóként funkcio-
nálnak. Gyakran elôforduló problé-
ma a terasz kôburkolatok sötét elszí-
nezôdése zúzalékágyas burkolás pe-
remterületein és nyitott fugák esetén,
ami alga- és gombafonatok megtele-
pedésére vezethetô vissza.
A biogén növényzet megváltoztat-
hatja a kô felületének színét és struk-

Tisztítószerek

Mechanikus
terhelések

Természetes kôfelület mechanikai sérülése egy bevásárlóközpontban

Biogén növényzet
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túráját, és csökkentheti a burkolat
csúszásgátló hatását.

Permanens elszínezôdés biogén nö-
vényzet hatására

Természetes kôburkolat permanens 
elszínezôdése a fugázóhabarcson ki-
nôtt biogén növényzet hatására

A természetes kôburkolatokat érô hatások
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A kôzetek besorolása keletkezésük
szerint történik.
Ezzel összefüggésben állnak a kü-
lönbözô, kôzetekre jellemzô je-
gyek. A besorolás három fôcsoport-
ba történhet: magmatikus kôzet,
üledékes kôzet és metamorf kôzet.

A plutonitok (mélységi kôzetek) las-
san kristályosodnak ki nagy mély-
ségben a föld belsejében, és jól
felismerhetôk a tisztán kialakult kris-
tályaikról, amelyek orientáció és lát-
ható textúra nélkül egy nagyon tö-
mör, kompakt, üregek nélküli szer-
kezetet képeznek. Ebbe az alcso-
portba tartoznak többek között a
gránitok, a szienitek, a dioritok, a
foidkôzetek és a gabbró. Ezen al-
csoport képviselôit általában prob-
lémamentesnek tekintik. Figyelembe
kell venni, hogy néhány meglévô
ásvány alkáli nedvesség hatására
elszínezôdéshez vezethet, vagy pl.
a foidkôzetek savakra érzékenyek,
és gabbró kôzetek termésköveinek
cementes fugázásakor felületi zava-
rok léphetnek fel. 

A vulkanitok (vulkanikus kôzetek) vi-
szonylag rövid idô alatt megkemé-
nyednek, így csak néhány tisztán
kialakult kristály keletkezhet ben-
nük, amelyek finoman kristályos, tö-
mör, folyós struktúrájú és üregeket
nem tartalmazó alapmasszába
ágyazódnak. Ezen alcsoport tipikus
képviselôi a riolitok (porfir), a tra-
chitok, a bazalt, a diabáz, a tufák,
a lávakôzetek, a lamporfir és a do-
lerit. Figyelembe kell venni, hogy al-

káli nedvesség hatására egyes
meglévô ásványok tartós elszínezô-
déseket okozhatnak. A nedvesség
ezen felül az alcsoport némely kô-
zetében deformálódást okozhat.

Ezen alcsoport kôzetei már meglé-
vô kôzeteket ért idôjárási behatá-
sok, lehordás és lerakódás, vala-
mint ezen kôzetek késôbbi megszi-
lárdulása révén keletkeznek. A kü-
lönbözô keletkezési mód alapján
megkülönböztetünk csapadékkôze-
teket (mészkövek), amelyek egy ol-
dat ásványainak kikristályosodásá-
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ból keletkeznek, és törmelékkôzete-
ket (mint pl. konglomerátumok,
breccsa, homokkövek, agyagpala,
meszes homokkô és keselykô), ame-
lyek bármilyen méretû kôzettörme-
lék megszilárdulása révén keletkez-
nek. A különbözô ásványok és
szemnagyságok alkáli nedvesség
hatására erôs elszínezôdésekhez és
deformálódásokhoz vezethetnek.

A nyomás és a hômérséklet erôs ha-
tása ahhoz vezet, hogy az eredeti
kôzet ásványi tartalma, szerkezete
és struktúrája egy új kôzetté alakul
át (metamorfózis). Ez vezet pl. mag-
matikus kôzetek gneisszé vagy szer-
pentinitté, mészkô márvánnyá törté-

KôzetfajtákKôzetfajták

Magmatikus
kôzetek

TERMÉSZETES KÖVEKTERMÉSZETES KÖVEK

Metamorf kôzetek

Természetes kövek a Mülheim-város-
központ metróállomás aluljárójában

Üledékes kôzetek
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nô átalakulásához. Az agyagos kô-
zetek palává, a homokkô kvarcittá
változik. A metamorf kôzetek min-
dig kristályos szerkezettel rendelkez-
nek, és gyakran a kristályok inho-
mogén elrendezôdése jellemzi ôket.

Az átalakulási folyamatok a legkü-
lönfélébb tulajdonságprofillal ren-
delkezô kôzeteket eredményeznek
az elszínezôdés, a deformáció és a
tapadási magatartás vonatkozásá-
ban. Ezért elengedhetetlen a bur-
kolás során a rendelkezésre álló
ragasztóanyagok gondos megvá-
lasztása.

„Azul Imperial”
kvarcit,ragasztás
KERAQUICK-kel*

„Jerusalem Stone” mészkô, * ragasz-
tás KERAQUICK + LATEX PLUS-szal,
fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal
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Kôzetfajták

A mûkövek gyártása során különbö-
zô terméskô-szemcséket, pl. gránitot
és mészkövet valamint homoksze-
meket kevernek össze kötôanyagok-
kal, és mindenféle dekorációs kö-
vekké dolgozzák fel ôket. 
Az optikai kialakításhoz a gyártás
során üveget, tükörelemeket, féme-
ket és festékpigmenteket adnak a
keverékhez. 
A mechanikai tulajdonságok javítá-
sa érdekében ezen felül mûanyago-
kat és rostszálakat is felhasználnak. 

A kötôanyagtól függôen megkülön-
böztetünk cementkötésû és mûgyan-
takötésû mûköveket, amelyek a leg-
különbözôbb tulajdonságprofilok-
kal rendelkezhetnek.

Gyártásuk tömb formában történik,
amelyeket nyers táblákká és padló-
lapokká dolgoznak fel, vagy préselt
padlólapok formájában, kétrétegû
felépítéssel, amely egy betonmag-
ból és egy dekoratív koptató réteg-
bôl áll. Kötôanyagként itt cementet
alkalmaznak. Gyártótól függôen e-
gyes termékcsoportoknál mûanya-
gokat és rostszálakat kevernek az
anyagba a mechanikai tulajdonsá-
gok javítása érdekében. 

A kémiai és fizikai megkötési és
száradási folyamatok alapján a
burkolást követôen elképzelhetô ki-
virágzás, elszínezôdés, deformáló-
dás, és akár zsugorrepedések is. A
gyártási folyamat alatti magas tö-
mörítési fok miatt a kô rendkívül tö-
mör szerkezetû lesz. Ez magasabb
szintû követelményeket támaszt a
ragasztóanyaggal szemben az alj-
zathoz való tapadás tekintetében.
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A gyártás tömbök formájában törté-
nik, amelyeket nyers táblákká és
padlólapokká dolgoznak fel. Kötô-
anyagként itt általában poliészter-
gyanta kerül alkalmazásra. Né-
mely, csekély számú anyagnál epo-
xigyantát alkalmaznak. Márvány és
gránit terméskô-szemcsék mellett
gyakran alkalmaznak kvarcitos töl-
tôanyagokat is. Az optikai kialakí-
táshoz tükörelemeket, üveget és fes-
tékpigmenteket kevernek az anyag-
hoz. A gyártás során alkalmazott
tömörítési eljárás ezen anyagoknak
rendkívül tömör, alacsony vízfelvéte-
lû szerkezetet kölcsönöz. 

A kötôanyag fajtája és a kötôanyag
mennyisége mellett fontos befolyás-
sal bír ezen anyagok deformálódá-
si magatartására az adalékok fajtá-
ja, formája és szemnagysága. 
A poliésztergyanták alkáli nedves-
séggel létrejövô reakciója és az ez-
zel összefüggô hosszváltozás miatt,
csakúgy mint az epoxigyanta-rend-
szerek hômérséklet-kiterjedési együtt-
hatója miatt a ragasztóanyag kivá-
lasztása során mindkét kötôanyag-
rendszer esetén ügyelni kell az ef-
fektív kristályos vízmegkötésre, va-
lamint a jó tapadási spektrumra és
a nagyfokú deformálódási magatar-
tásra.

Cementkötésû
mûkövekMÛKÖVEKMÛKÖVEK Gyantakötésû

mûkövek
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A berlini „Fehrbelliner Platz” metróállomás:
gyantakötésû mûkôburkolat az aluljáróban, ragasztás 
GRANIRAPID-dal, fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal
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Kôzetek
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Kôzetfajta Alcsoport Kôzet Tipikus kôzetek

Gránit Wolfstein, Rosa Beta, Rosa Porrino, 
Imperial Red , Baltik Braun 

Plutonitok Szienit Kardinal, Blue Pearl,

Gabbró Impala, Star Galaxy, Nero Impala

Riolit (Porfir) Löbejün, Porfido, Porfiris

Vulkanitok
Trachit Selters, Weidenhahn, Trachite Euganei

Mész-breccsa Breccia Aurora

Szerpentenit-breccsa Rosso Levanto

Homokkô Vörös Main-homokkô, Schönbrunn,
Törmelékes kôzetek Ruhr-homokkô, abstwindi homokkô, Seeberg,

Pietra Dorata, Pietra Serena
Meszes homokkô Anröchti meszes homokkô, Baumberg

Agyagpala Holzmaden, Valongo, Portoi pala

Mészkô Belga gránit, Nero Marquina, Botticino, Perlato,
Trani, szürke Jura, Buffon, Giallo d’Ora,
Rosso Asiago, Jerusalem Stone,
St. Malo, sárga Jura

Mészkô/Travertin Bad Cannstatt, Bad Langensalza,
Üledékes kôzetek olasz travertin

Mészkô/táblás mészkô Solnhofen, Kota

Mészkô/Onix

Gneisz Pietra de Loferna, Kashmir White, 
Sarizzo, Calanca, Onsernone, 
Juparana Colombo, Rio Branco, Andeer

Kvarcit Verde Spluga, Azul Imperial, 
Azul Macaubas, Pacific blue

Palakô Jade-filitt, theumai szemes pala, 
Peacock, Otta-filitt

Szerpentenit Verde Alpi, Rosso Levanto, 

Márvány Thassos, Carrara, Estremoz, Ajax, 
Lasa, Statuario, Ararat Rosa, 
Palissandro, Verde Gonari

Betonkô Breccia Auora, bézs alpesi márvány,

Cementkötésû fehér

Verde Alpi, Micronit, Chromatica, 
Mûgyanta kötésû Ambra, Arabescato, Granit 90, Vetro 90

A kôzetekre jellemzô, az ágyazóhabarcs kiválasztásakor figyelembe veendô 
veszélyeztetettségi faktorok

Magmatikus
kôzetek

Csapadék kôzet

Metamorf 

kôzetek

Mûkövek
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Különleges tulajdonságok A ragasztóhabarcs minimumkövetelményei

Általában problémamentes. Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs,
szükség esetén csökkentett keverôvíz-mennyiséggel.

Általában problémamentes. Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, szükség esetén
csökkentett keverôvíz-mennyiséggel.

Általában problémamentes. Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, szükség esetén
csökkentett keverôvíz-mennyiséggel.

Lelôhelytôl, lapvastagságtól és –formátumtól függôen ezek a Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, szükség esetén csökkentett
természetes kövek jelentôs deformációs hajlandósággal bírnak. keverôvíz-mennyiséggel ill. rendkívül nagymértékben rugalmas,

gyorsan kötô, hatékony kristályos vízmegkötésû habarcs alkalmazása.
Általában erôs deformációs hajlandóság. Rendkívül nagymértékben rugalmas, gyorsan kötô, hatékony kristályos

vízmegkötésû ragasztóhabarcs ill. vízmentes burkolási rendszer.

Általában problémamentes. Gyakran ezeket a természetes Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, szükség esetén csökkentett
köveket csekély saját szilárdságuk miatt a hátoldalukon keverôvíz-mennyiséggel. A hátoldal hálóval történô megerôsítése esetén
gyantaragasztású hálóval megerôsítik. rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony kristályos vízmegkötésû
Ez rossz tapadási hajlamot eredményez. ragasztóhabarcs szükséges..
Általában erôs deformációs hajlandóság Rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony kristályos

vízmegkötésû ragasztóhabarcs ill. vízmentes burkolási rendszer.
Ezen kôzetfajta nagyobb része problémamentes, Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, azonban egyes 
ennek ellenére néhány anyag, mint pl. a Pietra Serena, természetes kövek esetén gyorsan kötô ragasztóhabarcs szükséges
jelentôs tendenciát mutat a deformálódásra. csökkentett keverôvíz-mennyiséggel vagy hatékony kristályos vízmegkötéssel.
Mészkivándorlás lehetséges a felületre a lapvastagság Gyorsan kötô ragasztóhabarcs csökkentett keverôvíz-mennyiséggel ill.
és a ragasztóhabarcs nedvességpotenciáljának hatékony kristályos vízmegkötéssel.
kedvezôtlen viszonya esetén.
A tapadást csökkentô alkotóelemeket tartalmaznak. Rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony

kristályos vízmegkötésû ragasztóhabarcs. 
to, Elszínezôdés és kivirágzás lehetséges a felületen Nagyobb lapvastagságok esetén még alkalmazhatók puzzollántartalmú,

a lapvastagság és a ragasztóhabarcs normál megkötésû és száradású habarcsrendszerek. Kisebb lapvastagság
nedvességpotenciáljának kedvezôtlen viszonya esetén. esetén azonban ezen terméskövek közül számosnál gyorsan kötô

ragasztóhabarcs szükséges csökkentett keverôvíz-mennyiséggel ill.
hatékony kristályos vízmegkötéssel.

Általában problémamentes. Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, szükség
esetén csökkentett keverôvíz-mennyiséggel.

Általában problémamentes, azonban lerakás elôtt gondosan Mûanyaggal feljavított, normál megkötésû és száradású ragasztóhabarcs,
meg kell tisztítani a lapok hátoldalát. szükség esetén csökkentett keverôvíz-mennyiséggel. Vastag habarcságyba való

fektetés elôtt feltétlenül szükséges tapadóhíd felhordása a lap hátoldalára.
Gyakran változó elôfordulásuk miatt ezek a kövek Fehér, gyorsan kötô ragasztóhabarcs
a legkülönbözôbb tulajdonságprofilokkal rendelkeznek. hatékony kristályos vízmegkötéssel.

Ezek a kôzetek keletkezésük folytán legkülönbözôbb Rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony kristályos
tulajdonságprofilokkal rendelkeznek az elszínezôdés vízmegkötésû ragasztóhabarcs.
és a deformáció tekintetében akár egy kôzeten belül is.
Egyedileg elôfordulhatnak transzlucens tulajdonságok.
Ezek a kôzetek keletkezésük folytán legkülönbözôbb Rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony
tulajdonságprofilokkal rendelkeznek a deformáció és kristályos vízmegkötésû ragasztóhabarcs.
a tapadási képesség tekintetében akár egy kôzeten belül is.
Ezek a kôzetek keletkezésük folytán legkülönbözôbb Rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony
tulajdonságprofilokkal rendelkeznek a deformáció és a kristályos vízmegkötésû ragasztóhabarcs.
tapadási képesség tekintetében akár egy kôzeten belül is.
Általában erôs deformációs hajlandóság. Rendkívül rugalmas, gyorsan kötô, hatékony kristályos

vízmegkötésû ragasztóhabarcs ill. vízmentes burkolórendszer.
A világos márványfajták hajlanak a transzlucensségre, Fehér, rugalmas, gyorsan kötô ragasztóhabarcs hatékony
míg sok sötét márványfajta jelentôs deformációs kristályos vízmegkötéssel, szükség esetén Rendkívül nagy rugalmassággal.
hajlandósággal rendelkezik. Ásványtartalomtól
függôen fennáll a kivirágzás veszélye.

Kétrétegû, préselt lapok esetén ügyelni kell a Normál megkötésû/száradású ragasztóhabarcs, szükség esetén
habarcshoz való jó tapadó kötésre. csökkentett keverôvíz-mennyiséggel. Vastag habarcságyas burkolásnál
Tömbforma esetén ezen felül számolni kell a zsugorodási adott esetben szükséges lehet tapadóhíd felhordása a lap hátoldalára.
folyamatok miatti hosszváltozásokkal.
Ezek az anyagok tömör szerkezettel rendelkeznek, rendkívül
alacsony vízfelvétel és jelentôs deformációs hajlandóság mellett.

A burkolati dilatációs hézagok elhelyezésénél ügyelni kell a termikus tágulási együtthatóra.
Nagyfokú rugalmassággal rendelkezô, gyorsan kötô, hatékony kristályos vízmegkötésû
habarcs illetve vízmentes burkolórendszer.
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Csak a természetes és mûkövek tu-
lajdonságáról és magatartásáról,
valamint a ragasztáshoz és fugá-
záshoz alkalmazott anyagokról al-
kotott részletes ismeretek biztosítják
a burkolat tartós élettartamát. A meg-
felelô ragasztóanyag kiválasztása
lényegében a kôzetekre jellemzô tu-
lajdonságprofiloktól függ.

A kövek különbözô tulajdonságai-
ból adódóan négy lényeges köve-
telmény létezik: 

∑ • a kémiai átalakulás miatti elszí-
nezôdések elkerülése

∑ • az erôs színhatású ragasztó-
anyagok miatti elszínezôdések
elkerülése

∑ • a deformálódások elkerülése
∑ • az üregek kialakulásának elkerü-

lése

Kémiai átalakulás miatti 
elszínezôdések elkerülése

A puzzolánok alkalmazása, mint
pl. a traszcement, a mikroszilika
vagy a pernye, valamint a keverô-
víz-tartalom csökkentése modern
polimerekkel csökkenti az alkáli-po-
tenciált a cementes ragasztóanya-
gokban, amely a kövek bizonyos
szervetlen és szerves alkotóelemei-
re agresszíven hat, és azokat ké-
miai reakciók révén struktúrájukban
és színükben megváltoztatja.

Csökkentett víztartalom
Az olyan ragasztóanyagok, ame-
lyek speciális kötôanyagokat tartal-
maznak, a gyors kikeményedés mel-
lett olyan, hatékony kristályos víz-
megkötéssel rendelkeznek, amely a
felesleges keverôvizet, szakszerû
bedolgozáshoz szükséges, rövid 
idôn belül a kristálystruktúrába köti
meg, és ezáltal gyors száradást 
idéz elô.

Csökkentett víztárolási képesség
A speciális adalékok hozzáadása
biztosítja, hogy a szükséges víz-
visszatartási képesség ugyan jelen
legyen, de a legkisebb szükséges
mértékûre korlátozódjon. 
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Az olyan ragasztóanyagok, ame-
lyeket fehér cementtel alakítottak ki,
transzlucens kövek esetén megaka-
dályozzák a szürke ragasztóanya-
gok alkalmazásakor a megváltozott
fénytörés által okozott sötét elszíne-
zôdést.

Deformálódások elkerülése
∑• Az olyan adalékok, amelyek

gyors száradást eredményeznek
a kristályszerkezetben, korlátoz-
zák a kô kapilláris vízfelvételét.

∑• A speciális mûanyagok gyors és
magasszintû tapadást képeznek,
amely rövid idôn belül ellentétes
hatást fejt ki az erôsen nedvszívó
és deformálódásra érzékeny mû-
és természetes kövek alakváltozá-
saival szemben. 

Üregek kialakulásának elke-
rülése

• A speciális mûanyagok lehetôvé
teszik a tömör, tapadással szem-
ben ellenálló lapokhoz történô jó
tapadást, pala, kvarcit különbözô
mûkövek esetén. 

∑• A speciális adalékok révén a ha-
barcs könnyedén terül el a lap a-
latt, és szinte üregmentes ágyazat
alakul ki. 

Ragasztási rendszerek

Fô követelmények

Ragasztási rendszerek

Lehetséges tulaj
donságprofilok a
következôk elkerü-
léséhez:

Erôs színhatású ragasztó-
anyagok miatti elszínezôdé-
sek elkerülése
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(prEN 12004 szerint C2T), rétegvastagság max. 5 mm

Hidraulikusan keményedô, stabil, mûanyaggal javított
rugalmas, vékonyan felhordható, por alakú ragasztó-
habarcs deformációnak és elszínezôdésnek ellenálló
természetes kövek bel- és kültéri fektetésére.

Normál keményedésû és normál száradású termékek

Adesilex P9 fehér és szürke

(prEN 12004 szerint C2TE), rétegvastagság max. 15 mm

Kiváló minôségû, flexibilis, vékony- és közepes vastag-
ságban felhordható ragasztóanyag deformációnak és
elszínezôdésnek ellenálló természetes kövek fektetésé-
re. Különösen alkalmas nagy formátumú lapokhoz, va-
lamint vastagsági tûrések kiegyenlítésére. Bel- és külté-
ri fal- és padlófelületek burkolására. Tûréskiegyenlítô
burkoláshoz egyenetlen aljzatokon.

Keraflex Maxi

Rétegvastagság 8-30 mm

Kiváló minôségû, cementes, elemi szálakkal erôsített, kö-
zepes és vastagágyban teríthetô ágyazóhabarcs puzzo-
lán tulajdonságokkal, természetes és mûkô lapok bel- és
kültéri fektetésére. Deformációnak és elszínezôdésnek el-
lenálló természetes és mûköveknek hagyományos habarc-
ságy- technikával történô lerakásához. Különösen alkal-
mas nagy vastagsági tûrésû terméskôlapok lerakására.
Tömör burkolóanyagok, pl. gránit, gneisz, kvarcit és pa-
la esetén használjuk a rend-
szer tagját, a MAPESTONE 3
PRIMER tapadóhidat.

Mapestone 2

Nem érzékeny kvarcit 
burkolása ADESILEX P9-cel, 

fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal*

„Jerusalem Stone” falburkolat*,
burkolás KERAFLEX MAXI-val, 
fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal

„Blue de Vix” mészkô*, ra-
gasztás MAPESTONE 2-vel,
fugázás MARMOCOLOR-ral 

Ragasztási rendszerek
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(prEN 12004 szerint C2E), rétegvastagság max. 15 mm

Flexibilis, hidraulikusan keményedô, folyékony ragasz-
tóanyag deformációnak és elszínezôdésnek ellenálló
természetes és mûkövek bel- és kültéri, üregmentesen
történô fektetésére. A szükséges eljárástechnikától füg-
gôen a konzisztencia beállítható a keverôvíz mennyisé-
gével. Folyékonyágyas eljárás esetén üregmentes bur-
kolás érhetô el.

Normál kötési idejû termékek csökkentett keverôvíz-mennyiséggel

Planobond

Rétegvastagság 20-50 mm

Használatra kész, gyári szárazhabarcs gyorsított ned-
vességlebontással, normál bedolgozási idô és ellenôr-
zött zsugorodás mellett. Deformálódásra és elszínezô-
désre nem hajlamos mû és természetes kôlapok fekteté-
séhez 20 mm feletti rétegvastagságtól. A TOPCEM
PRONTO nagyon könnyen bedolgozható termék, mi-
vel csupán vízzel kell a kényszerkeverôben összekever-
ni. A köveket a tapadóhídba kell beütögetni (lásd a
„Tapadóhidak kövekhez” fejezetet).

Topcem Pronto tapadóhíddal

Francia mészkô, 30 mm,* ragasz-
tás PLANOBOND-dal, fugázás

ULTRACOLOR PLUS-sal 

Nem érzékeny kvarcit burkolása 
ADESILEX P9-cel, 
fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal*
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(prEN 12004 szerint C2F), rétegvastagság max. 20 mm

Flexibilis, hidraulikusan gyorsan keményedô, folyé-
kony terítésû ragasztóanyag deformációnak és elszíne-
zôdésnek ellenálló természetes és mûkövek bel- és kül-
téri, teljesen telített módon történô fektetésére. Vastag-
sági tûrések kiegyenlítéséhez az ADESILEX P4 kb. 20%
kvarchomokkal (0,7-1,2 mm) tölthetô.

Gyors keményedésû termékek csökkentett keverôvíz-mennyiséggel

Gyorsan keményedô és gyorsan száradó termékek 
hatékony kristályos vízmegkötéssel 

Adesilex P4

(prEN 12004 szerint C2FT), rétegvastagság max. 5 mm

Keraquick fehér + szürke

(prEN 12004 szerint C2FT), rétegvastagság max. 5 mm

Flexibilis, gyorsan száradó, hidraulikusan gyorsan ke-
ményedô, vékonyan felhordható ragasztóanyag defor-
mációnak és elszínezôdésnek részben ellenálló termé-
szetes és mûkövek bel- és kültéri fektetéséhez. LATEX
PLUS-szal bekeverve (víz helyett) nagyobb rugalmas-
ság és a tapadási spektrum javulása érhetô el a kritikus
burkolási aljzatokon (fém, PVC vagy varrott gyapjúbur-
kolat), anélkül hogy a KERAQUICK további pozitív tu-
lajdonságai megváltoznának. Általa a MAPETEX szét-
választó rendszer lerakása is lehetôvé válik (pl. vegyes
aljzatokon vagy álpadlókon), hogy azokon természe-
tes és mûkövek a megfelelô ragasztóanyagokkal bur-
kolhatók legyenek.

Keraquick + Latex Plus

„Pietra de Loferno” paragneisz,*
ragasztás ADESILEX P4-gyel, 
fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal

„Connemora Marble”*, zöld márvány
Írországból, ragasztás KERAQUICK-kel

„Connemora Marble” *,
zöld márvány Írországból,
ragasztás KERAQUICK +
LATEX PLUS-al
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(prEN 12004 szerint C2F), rétegvastagság max. 10 mm

Kétkomponensû, flexibilis cementes gyorsragasztó ha-
barcs gyors szilárdulással, rövid kikeményedési idôvel,
nagyfokú kezdeti tapadással és gyors száradással, 
deformációra és elszínezôdésre érzékeny természetes
és mûkô burkolatok bel- és kültéri fektetéséhez.

Gyorsan keményedô és száradó termékek hatékony kristályos vízmegkötéssel

Granirapid fehér + szürke

(prEN 12004 szerint C2FE), rétegvastagság 5-20 mm

Kiváló minôségû, mûanyaggal feljavított, cementes, 
közepes és vastag terítésû ágyazóhabarcs hatékony
kristályos vízmegkötéssel, természetes kövek nem elszí-
nezôdô és deformálódó fektetéséhez (pl. gránit, 
gneisz, mészkô, márvány, kvarcit), hagyományos hab-
arcságyas technikával is, bel- és kültéren. Különösen al-

kalmas nagy vastagsá-
gi tûrésû és/vagy nagy-
méretû természetes kô
lapok fektetésére.

Mapestone1

Rétegvastagság 20-50 mm

Használatra kész, gyári szárazhabarcs gyors szilárdulás-
sal, gyors nedvességlebontással és ellenôrzött zsugoro-
dással. Elszínezôdésre és deformálódásra nem vagy alig
hajlamos mû- és természetes kövek fektetéséhez 20 mm
feletti rétegvastagságtól. A MAPECEM PRONTO igen
könnyen bedolgozható termék, mivel a kényszerkeverô-
ben mindössze vízzel kell összekeverni. A köveket MAPE-
CEM-bôl, PLANICRETE-bôl és vízbôl álló tapadóhídba
kell beütögetni (lásd a „Tapadóhidak kövekhez” c. fejeze-
tet). A szakszerûen lefektetett burkolat szabványos klíma-
viszonyok mellett már 3 óra múlva járható, és 24 óra múl-
tán nagyobb mechanikai igénybevételnek is kitehetô.

Mapecem Pronto tapadóhíddal

Brazil pala*, ragasztás
GRANIRAPID-dal, fugázás
ULTRACOLOR PLUS-sal

„Ivory Orange” migmatit „Virgi-
nia Black” diorit frízzel, burko-
lás MAPESTONE 1-gyel, fugá-
zás ULTRACOLOR PLUS-sal 

„Ivory Orange” migmatit „Virginia Black” diorit frízzel, 
burkolás MAPESTONE 1-gyel, fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal 
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(prEN 12004 szerint R2), rétegvastagság max. 5 mm

Kétkomponensû, rendkívül rugalmas, vízálló, poliure-
tántartalmú, vékonyágyazású ragasztóanyag elszíne-
zôdésre és deformálódásra érzékeny mû- és természe-
tes kövek fektetéséhez is, bel- és kültéren, fal- és padló-
felületeken. Nagyobb rétegvastagságok max. 30%-nyi
kvarchomok (0,7-1,2 mm) hozzáadaásával érhetôk el.
Nagyobb tapadószilárdsági, rugalmassági, deformá-
lódási és vízállósági követelmények esetén a KERALAS-
TIC nedvesség elleni szi-
getelésként is alkalmaz-
ható.

Vízmentes ragasztóanyagok

Keralastic fehér + szürke

(prEN 12004 szerint R2T), rétegvastagság max. 5 mm

Kétkomponensû, saválló, epoxigyantás, vékonyágya-
zású ragasztóanyag és fugahabarcs bel- és kültéri, fal-
és padlófelületeken történô alkalmazásra. Mû- és ter-
mészetes kövek sav- és vegyszerálló fektetésére min-
den, a DIN 18 157 szabvány 3. része szerinti burko-
lási aljzatra. Különösen alkalmas termálfürdôkben,
konyhai munkalapokon és minden olyan területen törté-
nô burkolásokhoz, ahol fontos az agresszív közegek-
kel szembeni higiénia és ellenállóképesség. Kiválóan
alkalmas rendszerben történô fugázásra. Azt, hogy a
kô elviseli-e a burkolási rendszert, arról próbaragasz-
tással kell meggyôzôdni.

Kerapoxy

„Verde Alpi” agglo-márvány,
ragasztás KERALASTIC-kal, fu-
gázás ULTRACOLOR PLUS-sal

Mészkô és márvány egy tengerjáró 
hajó fürdôszobájában, 
ragasztás KERAPOXY-val, 
fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal

Ragasztási rendszerek
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Normál keményedésû és normál
száradású termékek

Habarcságy-vastagság max. 5 mm max. 15 mm 8-30 mm

Alcsoport Kôzetek Tipikus kôzetek Adesilex Keraflex Mape-
P9 Maxi stone 2

Gránit Wolfstein, Rosa Beta, Rosa Porrino, 
! ! !Imperial Red, Baltik Braun

Szienit Syenit Kardinal, Blue Pearl ! ! !
Gabbro Impala, Star Galaxy, Nero Impala ! ! !

Vulkanitok
Rhyolit (Porfir) Löbejün, Porfido, Porfiris ! ! !
Trachit Selters, Weidenhahn, Trachite Euganei ✘ ✘ ✘

Mész-breccsa Breccia Aurora hálóerôsítés nélkül ! ! !
Breccia Aurora hálóerôsítéssel ✘ ✘ ✘

Szerpentenit-breccsa Rosso Levanto ✘ ✘ ✘
Homokkô Vörös Main homokkô, Schönbrunn, 

Törmelékes Ruhr homokkô, Seeberg, Pietra Dorata, ! ! !
tôzetek abstwindi homokkô

Pietra Serena ✘ ✘ ✘
Meszes homokkô anröchti meszes homokkô, Baumberg ! ! !
Agyagpala Holzmaden ! ! !

Valongo, portói pala ! ! !
Mészkô Belga gránit, Nero Marquina, Botticino 

Perlato, Trani, Szürke Jura Jura Grau, 
! ! !Buffon, Giallo d´Oro, Rosso Asiago,

Jerusalem Stone, St. Malo,
Mészkô/Travertin Bad Cannstatt, Bad Langensalza, 

! ! !olasz Travertine
Mészkô/Plattenkalk Solnhofen, Kota ! ! !
Mészkô/Onyx ✘ ✘ ✘

Gneisz Rio Branco ! ! !
Pietra de Loferna, Kashmir White, Serizzo,

! ! !Calanca, Onsernone, Juparana Colombo
Kvarcit Verde Spluga, Azul Imperial, 

! ! !Azul Macaubas, Pacific blue
Pala Jade-Phylitt, Peacock, Otta-Phylitt ! ! !

theumi szemes pala ✘ ✘ ✘
Szerpentenit Verde Alpi, Rosso Levanto ✘ ✘ ✘
Márvány Thassos, Carrara, Estremoz, Ajax, Lasa, 

! ! !Statuario, Ararat Rosa
Palissandro ! ! !
Verde Gonari ✘ ✘ ✘

cement- Betonidomkô Breccia Aurora, bézs alpesi márvány 
✔ ✔ !kötésû fehér Carrara

mûgyanta- Verde Alpi, Micronit, Chromatica, 
✘ ✘ ✘kötésû Ambra, Arabescato, Granit 90, Vetro 90

■✔ alkalmas fehér ragasztóhabarccsal
■✔ alkalmas szürke ragasztóhabarccsal

■! próbaburkolás szükséges szürke ragasztóhabarccsal

■! próbaburkolás szükséges fehér ragasztóhabarccsal

■✘ nem alkalmas
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Természetes kövek/MAPEI ragasztóhabarcs rendszerek felhasználói táblázata

Csapadék-
kôzetek

Burkolási ragasztóhabarcs rendszerek

Magmatikus
kôzetek

Üledékes
kôzetek

Metamorf
kôzetek

Mûkövek
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Normál keményedésû Gyorsan Gyorsan keményedô, gyorsan száradó termékek Vízmentes termékek
termékek csökkentett keményedô hatékony kristályos vízmegkötéssel

keverôvízmennyiséggel csökkentett,
keverô-vízzel

3-15 mm 20-50 mm 3-20 mm max. 5 mm max. 5 mm max. 10 mm 5-20 mm 20-50 mm max. 5 mm max. 5 mm

- Plano- Topcem Adesilex Keraquick Keraquick+ Granirapid Mape- Mapecem Keralastic Kerapoxy
bond tapadóhíddal P4 Latex Plus stone 1 tapadóhíddal

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
! ! ! ! ! ✔ ! ! ✔ !
✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ! ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ! ! ✔ ✔

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ! ✘ ✘ ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !

✘ ✘ ! ! ! ! ! ! ✔ !
! ! ! ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
! ! ! ! ✔ ✔ ! ! ✔ !
! ! ! ! ! ✔ ! ! ✔ !

! ! ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ !

! ! ! ✔ ✔ ✔ ! ! ✔ !

! ! ! ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !

! ! ! ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ !
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ! ✘ ✘ ✔ !

! ! ! ✔ ✔ ✔ ! ! ✔ !

! ! ! ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ !
✘ ✘ ! ! ! ! ! ! ✔ !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✘ ✘ ! ! ! ! ! ! ✔ !
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A természetes és mûkövek nagyfokú változatossága és a kôzetek akár egy
kôzetcsoporton és egy elôfordulási helyen belüli különbözô tulajdonságai
miatt a sérülésmentes burkolásra vonatkozó, a kövekre nézve általános jel-
legû kijelentés lehetetlen. Bár a feltüntetett burkolási utasítások hosszú é-
vek tapasztalatain alapszanak, azokból nem eredeztethetôk jogi igények.
Kétség esetén a felhasználni kívánt MAPEI-termékeknek a kiválasztott bur-
kolóanyagokkal tanúsított  rendszermagatartását elôzetes kísérletekkel kell
megállapítani.

A helyszín kedvezôtlen körülményei, mint pl. a túl nagy páratartalom, ala-
csony hômérséklet, vastag habarcsrétegek, valamint a burkolóanyag ked-
vezôtlen méretének hatásai, pl. a hideg és/vagy nedves lapok, vagy akár
a lapvastagság egyre csökkenô tendenciája viszonylagossá tehetik a bur-
kolásra tett kijelentéseket. Ez nagyobb értékû, jobb minôségû burkolóha-
barcsok alkalmazását teheti szükségessé. A szükséges klimatikus paramé-
terek és a helyszín körülményei rendkívüli esetben a burkolási munkálatok
elhalasztásához vezethetnek.

Burkolási ragasztóhabarcs rendszerek
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Tapadóhidak kövekhezTapadóhidak kövekhez

Fehér, cementtartalmú tapadóhíd természetes és mûkö-
vekhez, bel- és kültéri felületekre. A természetes, mû- és
betonkövek és a MAPEI-termékek közötti megfelelô 
tapadás biztosítására hagyományos habarcságyas
burkolás esetén, mint pl. MAPESTONE 2 vagy TOP-
CEM PRONTO esetén, valamint a habarcságy és a ce-
mentes, fûtött vagy fûtetlen aljzat ill. a megfelelô fala-
zat közötti tapadó kötés javítására. Tapadóhídként al-
kalmas olyan tömör, cementbázisú mûkövek lerakásá-
ra is, amelyek a MAPEI vizsgálati módszere szerint az
„A” csoportba (mérettartó) sorolandók

Mapestone 3 Primer

Mûgyanta diszperzió természetes és mûkövek fekteté-
séhez szolgáló tapadóhidak elôállításához. A PLANIC-
RETE egy vízben nem újra emulgeálható, szappanoso-
dásnak ellenálló mûgyanta diszperzió, amely nagyobb
tapadószilárdságot és ellenállóképességet biztosít. A
TOPCEM PRONTO-hoz való tapadóhídként a PLANIC-
RETE-et vízzel és kötôanyaggal (250 g PLANICRETE,
250 g víz és 3 kg TOPCEM PRONTO vagy 750 g ce-
ment) kell összekeverni. A MAPECEM PRONTO-hoz
való tapadóhídként a PLANICRETE-et vízzel és MAPE-
CEM-mel (250 g PLANICRETE, 250 g víz és 500 g
MAPECEM) kell összekeverni. Speciálisan alkalmas 
olyan tömör, poliészter vagy cement bázisú mûkövek
lerakásához, amelyek a MAPEI vizsgálati módszerek
szerint az „A” csoportba (mérettartó) sorolandók.

Planicrete

Cementkötésû mûkô, fektetése 
MAPESTONE 2-vel, tapadóhíd 
MAPESTONE 3 PRIMER-rel

Tapadóhíd elôállítása PLANICRETE-tel és TOPCEM-mel 
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Speciálisan a mû- és természetes
kövek fugázásához a felhasznált
fugázó anyagoknak könnyen be-
dolgozhatónak kell lenniük, nagy-
fokú szín- és kopásállósággal, va-
lamint gyors száradással és opti-
mális oldaltapadással kell rendel-
kezniük. A fugázó anyagok fe-
szültségcsökkentô tulajdonságai
ahhoz szükségesek, hogy megelôz-
hetôk legyenek a lapélek letörede-
zései.
A fugázó anyagoknak biztosíta-
niuk kell a gyakran nagyon vé-
kony, azonban mély fugák megfe-
lelô telítettségét.

Az alkalmazott kô fajtájától füg-
gôen a fugázó anyagoknak külön-
bözô fugaméretek esetén is repe-
désmentesen kell kikeményedniük.
Annak érdekében, hogy a fugázó
anyag a burkolatról megfelelôen
eltávolítható legyen, szükséges le-
het a felület fugázási segédanya-
gokkal történô kezelése.
A burkolat felületi jellegétôl füg-
gôen a fugát adott esetben fecs-
kendezéses eljárással kell bedol-
gozni. Az iszapszerû fugamasszák-
nak „púderezhetôknek” kell len-
niük.
A kültéri alkalmazások speciális
követelménykritériumai a fugázó-
habarcs kikeményedés utáni vízál-
lósága és fagyállósága.
A nedvszívó képességtôl, a porozi-

tástól és a felület jellegétôl füg-
gôen különbözô bedolgozási eljá-
rások használhatók, mint a fecs-
kendezéses eljárás, az iszapolási
eljárás, a hézagoló pálcás eljárás
és a púdertechnika.
Ajánlatos elôzetes próbafugázá-
sokkal kiválasztani a megfelelô
bedolgozási módot.
Rugalmas fugatömítô masszák
esetén biztosítottnak kell lennie,
hogy a fuga és lap élének terüle-
tén nem lép fel elszínezôdés.
Míg a normál igénybevételnek ki-
tett területeken használhatók sem-
legesen térhálósodó szilikonok, a
nagy igénybevételnek kitett terüle-
teken általában kétkomponensû,
poliuretán fugatömítô anyagok
szükségesek.

Fugázó habarcsok/fugatömítô masszák

Követelmények

Fugázó habarcsok/fugatömítô masszák
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(EN 13888 szerint CG2), fugaszélesség 2-20 mm

Kiváló minôségû BioBlock® penészedésgátló és Drop-
Effect® víztaszító technológiával készült flexibilis,
gyorskötésû és – száradású, kivirágzásmentes fugázó-
habarcs. Alkalmas mindenféle kerámia (egyszer- vagy
kétszer égetett, porcelán burkolóanyagok, kôanyagok,
természetes kô, márvány, gránit, agglomerát), valamint
üveg- és márványmozaikok fugázására kül- és beltéren
egyaránt és padlófûtés esetén is.

MAPEI fugázóhabarcsok és fugatömítô masszák

Ultracolor Plus

Fugaszélesség 4-15 mm

Hidraulikusan keményedô, könnyen bedolgozható,
„púderezhetô” fugázóhabarcs bel- és kültéri felületek-
re. A kôlapok éleinél fellépô színváltozásokat (a fugá-
zóhabarcsból történô vízfelvétel révén) pl. próbafugá-
zásokkal kell kizárni. A KERACOLOR FUGÁZÓHA-
BARCS a kikeményedés után víz- és fagyálló.

Keracolor iszapos fugazóhabarcs

(prEN 13888 szerint CG2Ar, W), fugaszélesség max. 5 mm

Foltosodás- és elszínezôdésmentes, finom, csiszolható, gyors
fugázóhabarcs természetes kôfelületek fugázására. Bármi-
lyen jellegû terméskô burkolat, mint pl. márvány, jura-már-
vány, solnhofeni lapok, gránit, kvarcit, gneisz, travertin, 
valamint (cement- vagy mûgyantakötésû) mûkô- és zúzalékos
lapok nem elszínezôdô és kivirágzó, bel- és kültéri fal- és
padlófelületeken történô fugázásához. Használható minden
szokásos aljzaton, fûtött padlószerkezeteken, homlokzato-
kon és falakon, erkélyeken és teraszokon, valamint fürdôk-
ben és zuhanyozókban. A MARMOCOLOR a kikeményedés
után víz- és fagyálló.

Marmocolor

Homokkôburkolat gépi 
fugázása ULTRACOLOR PLUS-sal

KERACOLOR ISZAPOS FUGÁZÓ-
HABARCS púderezése

„Juparana Colombo” burkolat gépi fugázása 
MARMOCOLOR-ral
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MAPEI fugázóhabarcsok és fugatömítô masszák

(prEN 13888 szerint RG), fugaszélesség 3-10 mm

Kétkomponensû, saválló, epoxigyanta-bázisú fugázó-
habarcs bel- és kültéri fal- és padlófelületek fugázásá-
ra. Mû- és természetes kövek sav- és vegyszerálló fugá-
zásához. Különösen alkalmas termálfürdôkben, kony-
hai munkalapokon és minden olyan területen történô fu-
gázásra, ahol az agresszív közegekkel szembeni hi-
giénia és ellenállóképesség fontos követelmény. Kitû-
nôen alkalmas rendszerben történô fugázáshoz. Azt,
hogy a kô elviseli-e a fugázómasszát, alapvetôen pró-
bafugázásokkal kell megállapítani.

Kerapoxy

Egykomponensû, semlegesen térhálósodó, szilikonos
tömítômassza bel- és kültéri mû- és terméskô burkolatok
sarok-, csatlakozási és dilatációs hézagainak elaszti-
kus lezárására. Különösen alkalmas savakkal szemben
érzékeny mészkövek (pl. márvány) elasztikus lezárásá-
ra. Nem hagy hátra perem-elszínezôdést a természetes
kôben. Nem alkalmas tartósan nedves területeken.

Mapesil LM

Kétkomponensû, önterülô, poliuretán tömítômassza
padlófelületek fugázására. Intenzív terhelésnek kitett
mû- és természetes kôburkolatok csatlakozási és dilatá-
ciós hézagainak elasztikus lezárására pl.: kiállítási
csarnokokban, szupermarketekben, bel- és kültéri
területeken.

Mapeflex PU21

Gránit fugázása
KERAPOXY-val

Márvány fugázása 
MAPESIL LM-mel

Gránit fugázása 
MAPEFLEX PU21-gyel
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A padlófelületek egyenetlenségei
nagyméretû, készre feldolgozott, vé-
kony természetes és mûkövek hasz-
nálatánál – nem elegendô vastag-
ságban használt tixotróp vékony- és
közepes terítésû habarcsok esetén –
nem kellôen sík felületek kialakulását
okozhatják.

Simító, szintezô és kiegyenlítô anya-
gokkal ezek az egyenetlenségek köny-
nyen megszüntethetôk.
Az állékony javítóanyagok használ-
hatók mind lyukak kitöltésére, mind
ferde felületek simítására és élek új-
raprofilálására.
Simító, szintezô és kiegyenlítô anya-
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gok alkalmazásához az esztrich mi-
nôségének meg kell felelnie a DIN
18 560 szabvány követelményeinek.
A kiegyenlítô anyagoknak gyorsan
kell száradniuk, és nagyobb réteg-
vastagság esetén is repedésmentesen
kell kikeményedniük.

Aljzatkiegyenlítô anyagokAljzatkiegyenlítô anyagok

Követelmények

Rétegvastagság 1-10 mm

Önterülô, rendkívül alacsony emissziójú, hidraulikusan
gyorsan keményedô aljzatkiegyenlítô anyag beltéri fe-
lületekre. Különösen alkalmas ásványi aljzatok ki-
egyenlítésére, és sík felületû, sima és toldalék nélküli
aljzatok készítésére bármilyen jellegû mû- és természe-
tes kövek lerakása elôtt. Az ULTRAPLAN ECO gépileg
is bedolgozható. Már kb. 3 óra múlva járható, kb. 12
óra múlva burkolható. Az aljzaton annak jellegétôl füg-
gôen PRIMER G-vel vagy MAPEPRIM SP-vel alapozást
kell végezni.

MAPEI aljzat kiegyenlítô anyagok

Ultraplan Eco

Rétegvastagság 3-30 mm

Önterülô, hidraulikusan gyorsan keményedô, beltéri
aljzatkiegyenlítô anyag. Használható új vagy meglé-
vô, szilárd, tiszta és száraz aljzatokon. Alkalmas nagy
mechanikai terhelésnek kitett aljzatokhoz. Különösen
alkalmas ásványi aljzatok kiegyenlítésére, és sík felüle-
tû, sima és toldalék nélküli aljzatok készítésére bármi-
lyen jellegû mû- és természetes kövek lerakása elôtt. Az
ULTRAPLAN MAXI gépileg is bedolgozható. Az aljza-
ton annak jellegétôl függôen PRIMER G-vel vagy 
MAPEPRIM SP-vel alapozást kell végezni.

Ultraplan Maxi

Rétegvastagság 1-10 mm

Önterülô, gyorsan száradó, hidraulikusan gyorsan ke-
ményedô aljzatkiegyenlítô anyag hatékony kristályos
vízmegkötéssel, beltéri felületekre. Különösen alkalmas
deformációra és elszínezôdésre érzékeny természetes
és mûkövek alatti felületkiegyenlítésre. Már kb. 2 óra
múlva járható. Természetes és mûkövekkel kb. 8 óra
múlva burkolható. Az aljzatot annak jellegétôl függôen
PRIMER G-vel vagy MAPEPRIM SP-vel alapozni kell.

Ultraplan Turbo

Rétegvastagság 1-10 mm

Önterülô, hidraulikusan gyorsan keményedô, beltéri
aljzatkiegyenlítô anyag. Használható új vagy meglé-
vô, szilárd, tiszta és száraz aljzatokon. Alkalmas nagy
mechanikai terhelésnek kitett aljzatokhoz. Különösen
alkalmas ásványi aljzatok kiegyenlítésére, és sík felüle-
tû, sima és toldalék nélküli aljzatok készítésére bármi-
lyen jellegû mû- és természetes kövek lerakása elôtt. Az
ULTRAPLAN gépileg is bedolgozható. Az aljzaton an-
nak jellegétôl függôen PRIMER G-vel vagy MAPEPRIM
SP-vel alapozást kell végezni.

Ultraplan
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MAPEI aljzat kiegyenlítô anyagok

Rétegvastagság 3-15 mm

Önterülô, hidraulikusan gyorsan keményedô, beltéri
aljzatkiegyenlítô anyag. Használható új vagy meglé-
vô, szilárd, tiszta és száraz aljzatokon. Különösen al-
kalmas ásványi aljzatok kiegyenlítésére, és sík felületû,
sima és toldalék nélküli aljzatok készítésére bármilyen
jellegû mû- és természetes kövek lerakása elôtt. A
PLANOLIT 315 gépileg is bedolgozható. Az aljzaton
annak jellegétôl függôen PRIMER G-vel vagy MAPEPRIM
SP-vel alapozást kell végezni.

Planolit 315

Rétegvastagság 3-10 mm

Önterülô, hidraulikusan gyorsan keményedô, rostszá-
lak hozzáadásával rugalmas aljzatkiegyenlítô anyag
beltéri felületekre, új vagy meglévô, szilárd, tiszta és
száraz aljzatokon. A FIBERPLAN különösen alkalmas
meglévô fa aljzatok, mint pl. parketta, hajópadló és fa-
forgács lapok, mû- és természetes kövek lerakása elôt-
ti kiegyenlítésére. Az aljzatot annak jellegétôl függôen
PRIMER G-vel, vagy MAPEPRIM SP-vel alapozni kell.

Fiberplan

Rétegvastagság 1-10 mm (Kvarchomokkal dúsítva max.30%
10-30 mm-ig)

Gyorsan keményedô, stabil fal- és padlójavító anyag hatékony
kristályos vízmegkötéssel, 1-10 mm-es rétegvastagság készítésé-
hez beltéri felületeken. Lépcsôk, pillérek, padló kijavítására és új-
raprofilálására. A NIVORAPID + Latex Plus kombinációval elôze-
tes alapozás nélkül végezhetô felületkiegyenlítés már meglévô,
szilárdan tapadó régi kerámia-, terméskô-, mûanyag és fa burko-
latokon, amennyiben azok nem tartalmaznak a tapadást csök-
kentô alkotóelemeket. Ezen felül a (víz helyett) Latex Plus-szal tör-
ténô bekeverés nagyobb rugalmasságot és a tapadási spektrum
javulását eredményezi. Különösen alkalmas akkor, ha szükséges
az aljzat gyors burkolhatósága.

Nivorapid és Nivorapid + Latex Plus

FIBERPLAN alkalmazása 
hajópadlón

Lépcsôélek újraprofilálása NIVORAPID-dal
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Az alapozók feladata, hogy meg-
kössék a porszívózás után az aljza-
ton megmaradó port, bezárják az
esztrich pórusait, egyenletesen
nedvszívó felületet képezzenek, és
védjék a nedvességre érzékeny alj-
zatokat, hogy mindezek által a ra-
gasztóanyag és az aljzat között
optimális tapadás jöhessen létre.
Nedvszívó aljzatokon diszperziós
alapozót, nem nedvszívó és sima
aljzatokon kétkomponensû, epoxi-
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gyantás tapadó alapozókat hasz-
nálnak. Speciálisan a vastag terí-
tésû ágyazóhabarcsok és az alj-
zat közötti erôs tapadó kötés létre-
hozásához mûgyanta diszperziós
vagy epoxigyantás tapadóhíd is
szükséges lehet. Az oldószertartal-
mú alapozók használatát a TRGS
610 irányelv szerint lehetôség sze-
rint kerülni kell.
Az alapozó bedolgozása az elô-
készített és leporszívózott aljzaton

felületsimítóval vagy hengerrel tör-
ténhet. Az aljzat nedvszívó képes-
ségétôl függôen adott esetben
szükséges lehet a vízzel történô hí-
gítás és/vagy egy újabb kenés. A
kellô átszáradás után megkezdôd-
het a simítási vagy burkolási mun-
ka.

Az aljzatok 
alapozó anyagai/tapadóhídjai

Követelmények

Rendkívül alacsony emissziójú, diszperziós, mûgyanta
bázisú alapozó beltéri, nedvszívó cement és gipsztar-
talmú aljzatokra. Az aljzat nedvszívó képességétôl füg-
gôen a PRIMER G max. 1:3 részben vízzel hígítható.
A PRIMER G használható az egységes nedvszívó ké-
pesség létrehozására, a fennmaradt por megkötésére,
és az azt követô ragasztóhabarcsok és simítómasszák
tapadásának a javítására.

MAPEI-termékek

Primer G

Két komponensû, epoxigyantás alapozó bel- és kültéri,
sima, nem nedvszívó valamint nedvességre érzékeny
aljzatokra. Az alapozást követô simítási vagy burkolá-
si munkák csak akkor kezdhetôk meg, ha az alapozó
járható (kb. 1-3 óra), és mindenféleképpen be kell feje-
zôdniük 24 órán belül. Egyéb esetben a friss alapozót
MAPEI kvarchomokkal (szemnagyság 0,7-1,2 mm) kell
beszórni.

Mapeprim SP

(Kvarckomokkal) MAPEPRIM SP tapadószilárdsága
nem nedvszívó aljzaton

Az aljzatok 
alapozó anyagai/tapadóhídjai

Egykomponensû, epoxigyantás alapozó bel- és kültéri,
sima, nem nedvszívó valamint nedvességre érzékeny
aljzatokra. Az alapozást követô simítási vagy burkolá-
si munkák csak akkor kezdhetôk meg, ha az alapozó
járható (kb. 1-3 óra), és mindenféleképpen be kell feje-
zôdniük 24 órán belül. Egyéb esetben a friss alapozót
MAPEI kvarchomokkal (szemnagyság 0,7-1,2 mm) kell
beszórni.

Mapeprim 1K
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MAPEI-termékek

Mûgyantás diszperzió az aljzat és a TOPCEM PRON-
TO vagy a MAPECEM PRONTO közötti tapadóhíd ké-
szítéséhez, és mû- és természetes kövek fektetéséhez. A
TOPCEM PRONTO-hoz való tapadóhídként a PLANIC-
RETE-et vízzel és kötôanyaggal (250 g PLANICRETE,
250 g víz és 3 kg TOPCEM PRONTO vagy 750 g ce-
ment) kell összekeverni. A MAPECEM PRONTO-hoz
való tapadóhídként a PLANICRETE-et vízzel és MAPE-
CEM-mel (250 g PLANICRETE, 250 g víz és 500 g
MAPECEM) kell összekeverni.

Planicrete

Fehér, cementes tapadóhíd természetes és mûkövek-
hez, bel- és kültéri felhasználásra. Segítségével biztosít-
ható a természetes és betonkövek valamint a MAPEI
termékek, mint pl. a MAPESTONE 2 vagy a TOPCEM
PRONTO közötti megfelelô tapadás hagyományos
habarcságyas lerakás esetén, valamint javítható a hab-
arcságy kötô tapadása a cementkötésû, fûtött vagy fû-
tetlen aljzathoz ill. a megfelelô falazathoz. Speciálisan
alkalmas olyan tömör, cementbázisú mûkôlapok lera-
kására, amelyek a MAPEI vizsgálati módszere szerint

az „A” csoportba (méret-
tartó) sorolandók.

Mapestone 3 Primer

Kétkomponensû epoxigyanta tapadóhíd elôállítására
és esztrichek repedéseinek lezárására. Az EPORIP al-
kalmazható esztrich/frissbeton és régi beton közötti e-
rôs tapadó kötés létrehozására (a friss tapadóhídba
kell bedolgozni), merev fugák lezárására, valamint be-
ton- és esztrichfelületek repedéseinek kitöltésére. A két
komponenst lassú fordulatú  keverôvel kell bekeverni.
Az EPORIP zsugorodásmentesen keményedik ki.

Eporip

Tapadóhíd létrehozása 
PLANICRETE-tel és TOPCEM-mel

A burkolat hátoldalának
alapozása MAPESTONE 3
PRIMER-rel

Repedés kiöntése EPORIP-pel
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MAPEI-termékek

Normál keményedésû és normál                           Normál keményedésû G
száradású termékek termékek csökkentett te

keverôvíz-mennyiséggel

Adesilex P9 Keraflex Mapestone 2 Planobond Topcem
Aljzatok Maxi tapadóhíddal

teljesen fugázott falazat Primer G Primer G Mapestone 3 / /
Primer

Meszes cementvakolatok Primer G *1 Mapestone 3 / /
Primer

Rostszálas cementlapok, gipszlapok, Primer G Primer G / / /
gipszkarton lapok

Régi kerámiaburkolatok

Fa aljzatok *2 / / / / /

Cementesztrichek *1 *1 Mapestone 3 *1 Planicrete vagy
Primer Mapestone 3 

Primer

MAPECEM- és  *1 *1 Mapestone 3 *1 Planicrete vagy
TOPCEM-esztrichek Primer Mapestone 3

Primer

Készbeton és helyszínek elôállított Primer G Primer G Mapestone 3 Primer G Planicrete vagy
beton Primer Mapestone 3

Primer vagy  
Eporippel

Kálciumszulfát-esztrichek Primer G Primer G / Primer G /

Öntött aszfalt esztrichek *3

Magnezit-esztrichek *6

Fém *4 / / / / /

Régi PVC-burkolatok *5 / / / / /
régi varrott gyapjúburkolatok

*1 = Általában nem szükséges alapozás. A pormennyiség csökkentésére és megkötésére PRIMER G használható.
*2 = A fa aljzatok a szabvány szerint burkolásra nem alkalmas aljzatok.
*3 = Szabványszerûen homokkal beszórt öntött aszfalt aljzatokon nem szükséges az alapozás.
*4 = A fém aljzatok nem tartalmazhatnak zsírt és rozsdát, és szükség esetén csiszolással vagy szórással meg kell tisztítani ôket.

Mapeprim SP Mapeprim SP Eporip Mapeprim SP Eporip
Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K

Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP /
Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K /

Mapeprim SP Mapeprim SP / Mapeprim SP /
Mapeprim 1K Mapeprim 1K / Mapeprim 1K /
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Ragasztóhabarcsok

Gyors keményedésû Gyorsan keményedô, gyorsan száradó termékek hatékony kristályos Vízmentes termékek
termék csökkentett vízmegkötéssel

keverôvízzel

Adesilex P4 Keraquick Keraquick + Granirapid Mapestone 1 Mapecem Keralastic Kerapoxy
Latex Plus tapadóhíddal

/ Primer G Primer G Primer G Primer G / nem nem

/ *1 *1 *1 *1 / nem nem

/ Primer G Primer G Primer G Primer G / nem nem

/ / nem / / / nem /

y *1 *1 *1 *1 *1 Planicrete nem nem
Mapecem-

kötôanyaggal

y *1 *1 *1 *1 *1 Planicrete nem nem
Mapecem-

kötôanyaggal
vagy Eporippel

y Primer G Primer G Primer G Primer G Primer G Planicrete nem nem
Mapecem-

kötôanyaggal
vagy Eporippel

Primer G Primer G Primer G Primer G Primer G / nem nem

/ / nem / / / nem nem

/ / nem / / / nem /

*5 = Az elasztikus, régi PVC-burkolatokat meg kell tisztítani és csiszolni.
*6 = Az esztrich-szerkezet alatt vízpára elleni szigetelés készítése szükséges.
/  =   A termék használata a speciális aljzaton nem lehetséges.

Mapeprim SP Mapeprim SP nem nem Mapeprim SP Eporip nem nem
Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K

Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP / nem nem
Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K / nem nem

Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP Mapeprim SP / nem nem
Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K Mapeprim 1K / nem nem
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A szigetelô anyag ezen felhaszná-
lási területeken – alternatív szigete-
lés alkalmazása esetén – közvetle-
nül a terméskô burkolat alatt he-
lyezkedik el.
A szigetelési rendszer kiválasztása
kisebb szerkezeti vastagságot és
felépítési magasságot tesz lehetô-
vé, mivel a védô esztrich vagy az
elôtétfal készítése feleslegessé vá-
lik.
A szigetelôrendszer megakadá-
lyozza a nedvesség behatolását az
épület szerkezetébe és az ebbôl
adódó károkat.
Nehéz alaprajzi geometria esetén
is biztonsággal készíthetôk szigete-
lési csatlakozások a meglévô épü-
letelemekhez, és nagyfokú alkalma-
zási biztonságot garantálnak egy-
szerû bedolgozási eljárások mel-
lett.
Az alternatív szigetelés felhordása
egybefüggôen megszakítások nél-
kül történik. A peremcsatlakozási
és dilatációs hézagok tömítôszala-
gok beépítésével kiegészítô biztosí-
tást is kapnak.
A padlóösszefolyókhoz történô biz-
tos csatlakoztatáshoz speciális, az
alternatív szigeteléssel összehan-
golt rendszerek szükségesek.

Az alkalmazásra kerülô felületi szi-
getelôanyagokkal szemben tá-
masztott követelmények és a meg-
felelô kivitelezési irányelvek megta-
lálhatóak a bonni Német Építôipari
Egyesület által kiadott, „Tudnivalók
bel- és kültéri csempe- és lapburko-
latok alternatív szigeteléseinek kivi-
telezéséhez” címû kiadványából
(2000. augusztus).
A kiadvány a felületre ható nedves-
ség- és klimatikus terhelés alapján
négy igénybevételi osztályt külön-
böztet meg.

I. nedvesség-igénybevételi
osztály

Ebbe a csoportba a lakásipar a-
zon mérsékelt nedvességi terhelésû
fürdôszobái és zuhanyzói tartoz-
nak, amelyeknél a víz elvezetése
kád- vagy zuhanytálca-lefolyókon
keresztül történik. Szigetelés csak
akkor szükséges feltétlenül, ha ned-
vességre érzékeny burkolási aljzat
található, mint pl. gipszlécek,
gipszkarton lapok vagy kálcium-
szulfát-esztrichek.

II. nedvesség-igénybevételi
osztály

Példaként szállodák, vendéglátó-
ipari egységek és sportlétesítmé-
nyek erôsen frekventált, olyan vi-
zesblokkjai és zuhanyzói szerepel-
nek, amelyekben nincs zuhanytál-
ca, hanem padlólefolyók vannak,
amelyek biztosítják a víz folyama-
tos lefolyását és megakadályozzák
a víz összegyûlését.

III. nedvesség-igénybevételi
osztály

Ebbe az osztályba azon kültéri,
szigetelô rétegek és épületlábazat
nélküli épületelemeket sorolják,
mint erkélyeket, teraszokat, ame-
lyek nagy vízterhelésnek vannak 
kitéve.

40

IV. nedvesség-igénybevételi
osztály

Ezen csoport elemeinél a víz
hosszabb ideig, akár állandó jel-
leggel, azonban nem összegyûlt
formában hat a szigetelési szintre.
Ezen felül figyelembe kell venni az
agresszív közegek hatását is.

Terméskövek uszodákban és szökô-
kutakban történô alkalmazásához
a ZDB által kiadott, „Kerámiabur-
kolatok az uszodaépítésben – Tud-
nivalók a tervezéshez és a kivitele-
zéshez” címû kiadványának figye-
lembevételét javasoljuk.

Az I. és II. nedvesség-igénybevé
teli osztályba tartozó fürdôszo-
bákhoz:

Alternatív 
szigetelés: MAPEGUM WPS
Tömítôszalag: MAPEBAND-szalag
Tömítô sarkok: belsô sarok, 

külsô sarok
Tömítôgallérok: fali és padló-

tömítôgallér
Ragasztóhabarcs:GRANIRAPID
Fugázóhabarcs: ULTRACOLOR PLUS

(2-20 mm)
MARMOCOLOR
(1-5 mm)

Szilikonos 
tömítômassza: MAPESIL LM

Speciális alkalmazások

Természetes kövek
zuhanyzókban,
uszodákban és
szökôkutakban

Speciális alkalmazások
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■A II. és III. nedvesség-igénybevé-
teli osztályba tartozó rekreációs
területekhez, soros zuhanyzók-
hoz, teraszokhoz és erkélyekhez:

Alternatív 
szigetelés: MAPELASTIC
Tömítôszalag: MAPEBAND szalag
Tömítô sarkok: belsô sarok,

külsô sarok
Tömítôgallérok: fali és padló-

tömítôgallér
Ragasztóhabarcs: GRANIRAPID
Fugázóhabarcs: ULTRACOLOR PLUS

(2-20 mm)
MARMOCOLOR
(1-5 mm)

Szilikonos 
tömítômassza: MAPESIL LM

Uszodákhoz és szökôkutakhoz:

Alternatív szigetelés: MAPELASTIC
Tömítôszalag: szalag
Tömítô sarkok: belsô sarok, külsô sarok
Tömítôgallérok: fali és padló tömítôgallér
Ragasztóhabarcs: GRANIRAPID
Fugázóhabarcs: ULTRACOLOR PLUS (2-20 mm)

MARMOCOLOR (1-5 mm)
Szilikonos tömítômassza: MAPESIL LM

MAPEI-Standard megoldások

Müller nyilvános fürdô Münchenben
Fal: Jura-mészkô, padló: solnhofeni táblás mészkô
Kivitelezés: Johann Steininger kôfaragó üzem, München
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Speciális alkalmazások

Teraszok és erkélyek természetes
kövekkel történô burkolása különfé-
le eljárásokkal lehetséges.
Zúzalékos ágyazatba történô fekte-
tés mellett használnak vékony és kö-
zepes, valamint vastag ágyazatos
burkolást is.
Ennek során speciális követelmé-
nyek állnak fenn az aljzattal szem-
ben. Alapvetôen egy nedvességzá-
ró réteget kell a DIN 18195 szab-
vány 5. része szerint, vagy pedig
alternatív szigetelést készíteni, a

ZDB „Tudnivalók bel- és kültéri
csempe- és lapburkolatok alternatív
szigeteléseinek kivitelezéséhez” címû
kiadványa szerint (2000. augusztus).
A burkolat felületi érdességétôl füg-
gôen 1-2%-os lejtést kell kialakítani.
A lejtésbetonra vagy esztrichre kell
felvinni a szigetelést, amelyet a füg-
gôlegesen határoló épületelemekre
a „kész burkolat felsô síkjától” szá-
mított 15 cm magasan fel kell vezet-
ni.
Amennyiben a meglévô mûanyag
vagy bitumenlemezes szigetelés vé-
dô esztrich készítését igényli, arra
az alternatív szigetelést követôen a
burkolat közvetlenül lerakható. Ezen

42

szigetelési rendszer elônye, hogy a
nedvesség behatolása és az azzal
összefüggô károkozások, mint a
fagy miatt kialakuló üreges részek,
a szilikát vagy a kalcium-karbonát
kivirágzásai biztonsággal megaka-
dályozhatók.
A peremcsatlakozási és a burkolat
dilatációs hézagait tömítôszalagok-
kal is biztosítják.
A padlólefolyók biztos csatlakozta-
tásához speciális, az alternatív szi-
geteléssel összehangolt rendszerek
szükségesek.
Az alkalmazásra kerülô habarcs-
rendszereknek fagyállónak, flexibi-
lisnek, feszültségcsökkentônek kell
lenniük, és meg kell felelniük a
prEN 12004 szerinti C2 minôségi
osztálynak.
Megfelelô tárolási körülmények ese-
tén ezen ragasztók tapadó-húzószi-
lárdsága több mint 1,0 N/mm2.
A burkolatfugákat a prEN 13888
szerinti CG2 minôségi osztályú fu-
gahabarccsal kell fugázni.
A peremcsatlakozási hézagokat
megfelelô, tartósan elasztikus fuga-
tömítô anyagokkal kell kitölteni.

Természetes kövek
erkélyeken és tera-
szokon

Részletes vázlat: terasz és ajtóelem csatlakozása
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Tapadóhíd: MAPESTONE 3 
PRIMER

Lejtett
tapadó-
esztrich: TOPCEM vagy 

TOPCEM PRONTO
Alternatív 
szigetelés: MAPELASTIC 

(rendszervizsgálat
GRANIRAPID-dal a 
ZDB-kiadvány szerint)

Tömítôszalag: Mapeband tömítôszalag
Ragasztóhabarcs: GRANIRAPID

(rendszervizsgálat 
Mapelastic-kal a ZDB-
kiadvány szerint)

Fugázóhabarcs: ULTRACOLOR PLUS
(2-20 mm),
MARMOCOLOR
(1-5 mm)

Tömítômassza: MAPESIL LM

MAPEI-Standard-
ajánlat:

Terméskô burkolat teraszon, kivitelezés: Marmor Ströhmann, Hofheim-Wallau

Inhalt_35_50  9/6/05  14:38  Page 43



Speciális alkalmazások

A homlokzatok, mint az épület
külsô burkolata, a színkialakítás,
a homlokzatrendszer és az alkal-
mazott kôzetanyag megválasztá-
sa révén lényegesen meghatároz-
zák az épület építészeti jellegét
és épületfizikai tulajdonságait.
A homlokzatok – az idôjárási és
klimatikus hatásoktól, valamint az
épület hasznosításától függôen –
nagymértékû épületfizikai terhelé-
seknek vannak kitéve.
A külsô falakat, pl. üzemi kony-
hák és uszodák falait, a vízpára
diffúziója és az abból eredô har-
matvíz-képzôdés terheli.
A homlokzatrendszereknek teljes
egészükben meg kell felelniük a
tûz-, a hang-, a hô- és a nedves-
ség elleni védelem követelményei-
nek, ellen kell állniuk a jég, szél,
és a homlokzatszerkezet saját ter-
he által okozott terheléseknek az
épület hasznosításának hosszú
idején át, és képeseknek kell len-

niük kompenzálni az épület moz-
gásait is.
A homlokzatok különféle eljárá-
sokkal burkolhatók természetes
kövekkel.
A hátulról szellôzô függönyfalas
homlokzatmegoldásokkal ellentét-
ben a természetes köburkolatokat
közvetlenül a homlokzatra ragaszt-
ják.
Ennek során ügyelni kell a DIN 18
515 szabvány 1. részére, hogy a
terméskövek mérete 0,12 m2-es
összfelület és 15 mm-es vastagság
esetén ne lépje túl a max. 400
mm-es élhosszt.
15 és 30 mm közötti vastagság
esetén ezen felül figyelembe kell
venni az egyes lapok max. 1,5
kg-os súlyát.
A burkoláshoz használt ragasztó-
és fugázóhabarcsokkal szemben
– a várható épületfizikai és épü-
lettechnikai terhelések miatt – ma-
gas szintû követelmények állnak
fenn.
A ragasztó- és fugázóhabarcsok-
nak nagymértékben rugalmasnak
kell lenniük, és jó tapadási képes-
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séggel kell rendelkezniük, vala-
mint hômérséklet- és vízállónak
kell lenniük.
A ragasztó és fugázóanyagok mi-
nôségének meg kell felelnie a
prEN 12004 szerint C2TE osz-
tálynak.
A szükséges tapadó-húzószilárd-
ságnak minden vizsgálati tárolás
után 1,0 N/mm2-nek kell lennie.
A dilatációs hézagokat a szab-
vány által elôírtak szerint kell
megtervezni és kialakítani.

Homlokzatok

MAPEI-Standard-
ajánlat:

Homlokzatkialakítás természetes kôvel

Ragasztóhabarcs: KERAQUICK + 
LATEX PLUS

Fugázóhabarcs: ULTRACOLOR 
PLUS
(2-20 mm) 

Tömítômassza: MAPESIL LM
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Speciálisan a közterületeken talál-
ható természetes kôfelületek ese-
tén az igényes és magas értékû
burkolat képét gyakran csúfítják el
graffitik által okozott szennyezô-
dések.
Ezért ajánlatos már közvetlenül a
befejezés után felvinni egy megfe-
lelô, graffitik elleni védôréteget.
Ez a profilax-réteg lehetôvé teszi,
hogy a falfirkák nagy ráfordítás és
a természetes kô ásványstruktúrá-
jának roncsolása nélkül eltávolít-
hatók legyenek.

A festékrendszerek az újszerû, ha-
tékony védelmi rendszerekrôl gôz-
tisztításos eljárással vagy kézzel
és temperált vízzel eltávolíthatók.
A védôréteggel nem kezelt termé-
szetes kô felületek szennyezôdései
megfelelô tisztító pasztákkal vagy
marató szerekkel távolíthatók el.
Az ilyen beavatkozások sikere
azonban igen erôsen függ a kô
pórusszerkezetétôl, valamint a fes-
ték összetételétôl.
Az erôsen oldószertartalmú festék-
rendszerek gyakran nem távolítha-
tók el teljesen, mivel mélyen beha-
tolnak a kôbe.
A felhasználásra kerülô természe-
tes kövek nagy számra és a külön-

bözô festékösszetételek miatt min-
den esetben ellenôrizni kell megfe-
lelô elôzetes kísérletekkel a terve-
zett beavatkozás sikerét.
A tisztítószerek alkalmazása ese-
tén feltétlenül ügyelni kell a megfe-
lelô helyi elôírásokra.
A tisztító folyadékot általában
össze kell gyûjteni, és különleges
hulladékként kell ártalmatlanítani.

Graffiti védôréteggel bevont seebergi
mészkô a Mülheim metróállomáson

(fugázás ULTRACOLOR PLUS-sal)

Graffiti elleni
védelem

Graffiti-elleni
profilax-réteg: WallGard-Graffiti-

falvédô szer 
Graffiti-
tisztítószer: WallGard-Graffiti-

tisztító zselé

MAPEI-Standard-
ajánlat:

Inhalt_35_50  9/6/05  14:38  Page 45



46

Referenciák

Metróállomás, Fehrbelliner Platz,
Berlin

Mûkô munkák az aluljáróban
MAPEI-termékek: GRANIRAPID, ULTRACOLOR 

PLUS, TOPCEM
Terület: 2.100 m2

Referenciák

Szálloda és oktatóközpont, 
Rechenberg

Terméskô-munkák padló- és lépcsôfelületeken
Burkolatok: „Ivory Orange”, „Virginia Black”
MAPEI-termékek: MAPESTONE 2, MAPESTONE 3 

PRIMER,ULTRACOLOR PLUS, 
GRANIRAPID

Terület: 325 m2

Metróállomások, Mülheim-város-
központ és Mülheim Broich

Burkolatok: „Seebergi homokkô”, „Nero Impala”,
„Belgiumi gránit”, „Rosa Beta”

MAPEI-termékek: GRANIRAPID, KERAFLEX, 
ULTRACOLOR PLUS, NIVOPLAN, 
MAPESIL LM, ELASTOCOLOR

Terület: 7.000 m2

Hotel Eggers, 
Hamburg

Természetes kômunkák a hallban és a lépcsôházak-
ban/fürdôszobákban
Természetes kövek: „Öland Röd”, „ Lángolt Öland,

„Royal Thalia”, „Nero Assoluto”,
„Anröchti dolomit”

MAPEI-termékek: GRANIRAPID, KERALASTIC,
MAPECEM, ULTRACOLOR PLUS

Terület: 1.400 m2

Inhalt_35_50  9/6/05  14:38  Page 46



47

Denveri repülôtér

Burkolat:
„Granit Tecnomarmi Maiera”
MAPEI-termékek:
MAPECEM, KERALASTIC, ULTRACOLOR PLUS

Zaventem repülôtér, Brüsszel

Burkolat:
Harzgebundener Kunststein, „Granit Madagaskar”,
gyantakötésû mûkô
MAPEI-termékek: MAPEFLUID N200, MAPECEM, 

ULTRAPLAN, 
GRANIRAPID, ADESILEX P25, 
KERABOND + 
ISOLASTIC, ULTRACOLOR PLUS, 
KERACOLOR

Chanel, 
Milánó

Burkolat:
Márvány
MAPEI-termékek:
PULICOL, GRANIRAPID, KERACOLOR, MAPECEM
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Referenciák

Parti sétány,
Monterosso

Burkolat:
„Ciotoli di fiume”
MAPEI-termékek:
KERAPOXY, TOPCEM

Metróállomás,
Milánó

Burkolat:
„Granit Aurisina”
MAPEI-termékek:
KERACRETE + KERACRETE POR, EPORIP,
MAPEGROUT TISSOTROPICO, KERALASTIC
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Jegyzetek
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