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                                                                       Вих.: №115 від 15.09.2020 р. 

м. Миколаїв, ТОВ «Успіх Плюс» 
 

 

 

Інформаційних лист  

 

 
 Даним листом компанія «Maпeі Україна» повідомляє, що матеріали ТМ MAPEI 

використовуються для приклеювання та облицювання керамічними плитами та натуральним 

каменем подібних панелей з спіненого полістиролу спеціально розроблених для облаштування 

підлог з системами водяного нагрівання/охолодження фото яких були надані технічному 

департаменту (див. фото нижче). 

 

     

 

 Компанія MAPEI плідно співпрацює з такими компаніями-виробниками спеціальних 

теплоізоляційних панелей як R.B.M., Eurotherm, тощо. І безпосередньо з кожною компанією 

проводилися лабораторні випробування, під час яких підбиралися відповідні матеріали для 

приклеювання панелей, а також сумісні з алюмінієвим покриттям матеріли. 

 

 Наприклад, частіше всього для приклеювання панелей використовуються покращені цементні 

суміші Keraflex Easy, Adesilex P9 або Adesilex P4, обов’язково зі 100% контактом між клеючою 

сумішшю та панеллю. Але панелі деяких виробників також можуть бути приклеєні за допомогою 

клеючої стрічки Mapecontact.    
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      Приклеювання на Adesilex P4    Приклеювання на Mapecontact 

 

 Або як приклад, для приклеювання плитки може буде використана комбінація матеріалів: 

1. Primer MF – епоксидна ґрунтовка яка наноситься в якості захисного шару алюмінієвого 

покриття; 

2. Eco Prim T – ґрунтовка яка наноситься для покращення адгезії клеючої суміші; 

3. Kerabond T + Isolastic – полімер-цементна клеюча суміш класу С2 S2 для приклеювання 

керамічної плитки чи натурального каменю. 

 

 Але для деяких виробників, після випробувань, було запропоновано використовувати 

двокомпонентний поліуретановий клей Ultrabond Eco PU 2K класу R2T, приклеюючи плити 

безпосередньо на алюмінієвий шар без додаткових ґрунтовок.  

 Також слід пам’ятати, що мінімальний формат плит має бути 25х25 см (або 15х30 см) 

 

 Саме тому, ми просимо вас надати нам мінімум два зразки панелей виробництва компанії-

партнера з якою ви співпрацюєте. Ці панелі будуть протестовані у головній лабораторії компанії 

MAPEI S.p.A. і вам буде надано список матеріалів сумісних безпосередньо з цими панелями. 

 

 Ще раз наголошую на тому, що інформація яка міститься у цьому листі, та будь-які інші 

рекомендації, надаються добросовісно, виходячи з поточних знань і досвіду щодо продукції ТМ 

MAPEI, і ґрунтуються на лабораторних тестах, які не відміняють практичних випробувань.  

Інформація відображає всю глибину нашого досвіду по роботі з даними матеріалами, але при цьому 

їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті 

практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати 

матеріали для певної мети, необхідно переконатися у їх відповідності передбачуваному виду робіт, 

приймаючи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані з застосуванням матеріалів. 

  

* більш детальну інформацію щодо приготування і застосування матеріалів Ви можете знайти в технічних 

картах на відповідні товари чи звернутися в технічний відділ компанії «Мапеі Україна» 
 

 

З повагою, 

Заступник директора 

департаменту технічного 

ТОВ «Мапеі Україна» 

+38-044-221-15-04 

techotdel@mapei.ua 

mailto:s.aksyonov@mapei.ua

