
Ultratop® Systém    Cementové  
podlahové systémy



Obzvlášť odporúčané pre podlahy v:

• Priestory priemyselných objektov určených na výrobu   

 alebo na skladovanie.

• Nákupné centrá s plánovaným zaťažením od peších   

 alebo sklady.

• Supermarkety s plánovaným zaťažením od peších.

Ďalšie typické oblasti použitia:

• Obchody, t.j. nákupné priestory alebo sklady. 

• Reštaurácie, možnosť vyhotovenia na celej ploche.

• Apartmány, možnosť vyhotovenia vo všetkých izbách.

Vlastnosti a výhody:

• Možnosť manuálnej alebo strojnej aplikácie v hrúbke vrstvy  

 od 5 do 40 mm.

• Dokonalá rovnosť povrchu, vzhľad pohľadového betónu  

 s typickými variáciami farieb.

• Rýchle vytvrdzovanie, možnosť využitia priestorov už  

 po veľmi krátkom čase od realizácie podlahy.

• Kontrolované zmrašťovanie.

• Odolnosť voči obrusovaniu i bez použitia dodatočných   

 konečných povrchových úprav.

• Možnosť zavoskovania povrchu podlahy s použitím

 metalizujúcich výrobkov Mapelux Lucida alebo 

 Mapelux Opaca pre jednoduchšiu údržbu a čistenie 

 v priebehu prevádzky .

Prirodzený vzhľad Ultratop® System

Vhodné pre podlahy v priemyselných odvetviach a v občianskych stavbách

PRACOVNÝ POSTUP
- Aplikácia základného náteru
- Vyliatie samonivelizačnej malty Ultratop
- Uzatvárací náter 
- Zavoskovanie povrchu 

POŽADOVANÉ VÝROBKY V SYSTÉME

• Základný náter Primer SN s presypom 
 kremičitým pieskom 
 frakcie 1,2 mm  

• Podlaha  Ultratop

• Uzatvárací náter  Uzatvárací náter z produktového radu 
 Mapefloor Finish 50 N,  
 Mapefloor Finish 52 W,  
 Mapefloor Finish 630.
  (výber vhodného uzatváracieho náteru 

konzultujte s Technickým oddelením 
MAPEI.) 

• Vosk  Mapelux Opaca
 alebo
 Mapelux Lucida

Produkty MAPEI pomáhajú Projektovým Dizajnérom a Investorom vytvárať inovatívne LEED projekty



Obzvlášť odporúčané pre podlahy v:

• Showroomy, v celej ploche.

• Obchody, v nákupných priestoroch.

• Reštaurácie, v celej ploche.

• Apartmány, možnosť vyhotovenia vo všetkých izbách.

Ďalšie typické oblasti použitia:

• Nákupné centrá, plochy vystavované záťaži od peších.

Vlastnosti a výhody:

• Možnosti manuálnej alebo strojnej aplikácie v hrúbke 

 vrstvy od 10 do 40 mm.

• Kontrolované zmrašťovanie.

• Brúsenie podlahy za sucha po 2 dňoch od aplikácie 

 Ultratop.

• Brúsenie za sucha zaistí „vytiahnutie“ plniva, ktoré je 

 obsahom Ultratop.

• Dokonalé vyhladenie, rovnosť a lesk povrchu .

• Vyhotovenie nekonečného množstva dekoratívnych 

 podláh, možnosť aplikácie rôznych farieb podláh 

 v priľahlých plochách, vedľa seba.

•  Možnosť zavoskovania povrchu podlahy s použitím 

metalizujúcich výrobkov Mapelux Lucida alebo Mapelux 

Opaca pre jednoduchšiu údržbu a čistenie v priebehu 

prevádzky.

Brúsený vzhľad Ultratop® System

Pre brúsené podlahy  

PRACOVNÝ POSTUP
- Aplikácia základného náteru 
- Vyliatie samonivelizačnej  
  malty Ultratop
- Hrubé brúsenie za sucha
-  Aplikácia Ultratop Stucco

POŽADOVANÉ VÝROBKY V SYSTÉME

• Základný náter Primer SN s presypom 
 kremičitým pieskom 
 frakcie 1,2 mm  

• Podlaha Ultratop
 Ultratop Stucco

• Uzatvárací náter  Mapecrete Stain
 Protection 

• Vosk  Mapelux Opaca
 alebo
 Mapelux Lucida

- Brúsenie za sucha 
- Uzatvárací náter 
- Vosk 



Obzvlášť odporúčané pre podlahy v:

• Apartmány, možnosť vyhotovenia vo všetkých izbách.

• Kancelárie, v celej ploche.

• Obchody, v nákupných priestoroch .

• Showroomy, v celej ploche.

• Reštaurácie, v celej ploche .

•  Múzeá, divadlá a všeobecne priestory využívané 

verejnosťou.

• Nákupné centrá, plochy vystavované záťaži od peších.

Vlastnosti a výhody:

• Manuálna aplikácia v hrúbke vrstvy od 15 do 40 mm.

•  Brúsenie podlahy za sucha po 2 dňoch od aplikácie 

Ultratop zaistí „vytiahnutie“ umelého kameniva 

Dynastone Color.

•  Dokonalé vyhladenie, rovnosť povrchu, vzhľad podlahy  

v štýle „terazzo alla veneziana“.

•  Možnosť súčasne miešať niekoľko farieb umelého  

kameniva a vyhotovenie jedinečnej, inovatívnej  

a originálnej podlahy.

•  Po ošetrení podlahy s uzatváracím náterom  Mapecrete 

Stain Protection, pre jednoduchšiu údržbu a čistenie 

v priebehu prevádzky, zavoskovanie povrchu s použitím 

metalizujúcich výrobkov Mapelux Lucida alebo 

Mapelux Opaca.

Terazzo vzhľad Ultratop® System

Pre brúsené podlahy „terazzo alla veneziana“

PRACOVNÝ POSTUP
- Aplikácia základného náteru 
-  Aplikácia adhéznej vrstvy 

Mapefloor I 910
-  Vyliatie zmesi Mapefloor I 

910 zmiešanej s Dynastone 
Color v pomere 1 : 20 do ešte 
čerstvej  adhéznej vrstvy

POŽADOVANÉ VÝROBKY V SYSTÉME

• Základný náter Primer SN s presypom 
 kremičitým pieskom 
 frakcie 1,2 mm  

• Podlaha  Mapefloor I 910 alebo 
 Mapefloor I 910 +
 Dynastone Color alebo 
 Ultratop alebo
 Ultratop Stucco

• Uzatvárací náter  Mapecrete Stain
 Protection 

• Vosk  Mapelux Opaca alebo
 Mapelux Lucida

Produkty MAPEI pomáhajú Projektovým Dizajnérom a Investorom vytvárať inovatívne LEED projekty

-  Vyliatie samonivelizačnej  
malty Ultratop

- Hrubé brúsenie za sucha
-  Aplikácia  

Ultratop Stucco
- Brúsenie za sucha 
- Uzatvárací náter 
- Vosk 



Ultratop System je samonivelizačný, cementový, podlahový systém tvorený niekoľkými výrobkami, ktorý je možné použiť 
v priemyselných aj občianskych stavbách.

Systém pozostáva zo špeciálneho základného náteru, samonivelizačnej malty Ultratop a celého radu finálnych 
uzatváracích náterov k dosiahnutiu rôznych konečných, estetických efektov podlahy.

Ultratop je rýchlotvrdnúca samonivelizačná malta, ľahko aplikovateľná manuálne alebo použitím vhodného strojného 
zariadenia. Je dostupná v 6 farebných odtieňoch.

Hlavný dôraz pri návrhu podláh v priemyselných a výrobných odvetviach sa musí klásť na dokonalú funkčnosť systému. 
Pri konečnom ošetrení podláh Ultratop sa používajú výrobky transparentného vzhľadu alebo vo farebnom prevedení, 
použitím výrobkov zo skupiny Mapefloor. Vďaka ich použitiu je zabezpečená dokonalá ochrana, vrátane zvýšenej 
chemickej odolnosti a odolnosti voči obrusovaniu

Alternatívne, pri zhotovení dekoratívnych podláh v bytoch, showroomoch alebo obchodných priestoroch, je po vybrúsení 
podlahy za sucha možné získať vzhľad podlahy podobnej prírodnému kameňu alebo exkluzívnu podlahu v štýle „terazzo 
alla venaziana“. 

Poznámka: Vzorkovník farieb je nutné považovať len za informatívny.  
Tlač a kvalita papiera môžu spôsobiť mierne odchýlky od skutočného farebného odtieňu.  

Farebnosť podláh Ultratop® 

Ultratop System je možné vyhotoviť v 6 farebných odtieňoch. 

Inherentný charakter obsiahnutého spojiva poskytuje mierne variovanie farebného vzhľadu.

Odporúča sa vykonať vopred skúšobnú vzorku.

Odtiene Dynastone Color® 

Dynastone Color je umelé kamenivo kruhového tvaru na báze „nanoštrukturálnych“ akrylových superplastifikátorov  

z produktovej skupiny Dynamon, s mechanickými parametrami podobnými prírodnému kameňu. Dodáva sa v 7 farebných 

odtieňoch a v zrnitosti od 4 do 15 mm. Vyznačuje sa výnimočnou kompatibilitou so samonivelizačnou maltou Ultratop,  

po niekoľkonásobnom zbrúsení podlahy použitím diamantových kotúčov je možné získať nekonečnú farebnú rôznorodosť  

v štýle „terazzo alla veneziana“.

Béžová Hrdzavo červená AntracitováŠtandardBiela Svetlo šedá

Biela Žltá Červená Hnedá Modrá ZelenáOranžová
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MAPEI SK s.r.o.
Nádražná 39
900 29 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-02-402045 11 
Fax +421-02-4020 4526
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.isk


