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Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a
documentação técnica, dividida por linhas de
produtos e tipologias de documentação.
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ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

ADESIVOS E PRODUTOS PARA O
ACABAMETNO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
PARA O ASSENTAMENTO DE
PAVIMENTOS DE MADEIRA

Ultracoat Aqua
Plus

Ultracoat Oil

Ultracoat
Universal Cleaner

Ligante de base aquosa isento de
solventes e de NMP, isento de odore,
a misturar com farinha de madeira,
para a betumação de pavimentos
em madeira. Idóneo para ciclos de
envernizamento de base aquosa
ULTRACOAT e ULTRACOAT OIL.

Resina de óleos naturais secativos
para o tratamento de pavimentos em
madeira com acabamento em óleo.

Detergente específico para a
limpeza de pavimentos em madeira
envernizados ou oleados. Idóneo
mesmo para o uso quotidiano em
pavimento e em pavimentos muito
sujos.

Ultracoat
Universal Base

Ultracoat Oil
Care

Ultracoat Clean
Polish

Fundo rápido monocomponente de
base aquosa, de baixíssima emissão
de compostos orgânicos voláteis e
isento de NMP, para pavimentos em
madeira.

Resina de óleos naturais secativos, em
dispersão aquosa, para o acabamento
de pavimentos em madeira tratados
com óleo.

Produto pronto a usar e diluível
estudado especificamente para a
manutenção de pavimentos em
madeira acabados com vernizes de
base aquosa da linha ULTRACOAT
em ambientes residenciais e áreas
comerciais.

Ultracoat
Premium Base

Ultracoat Soft
Touch Base

Ultracoat Clean
WPM

Fundo bicomponente de base aquosa,
de elevado poder isolante, para ciclos
de acabamento de base aquosa
sobre pavimentos em madeira, de
baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis e isento de NMP
para a preparação de pavimentos em
madeira vulgares, pré-afagados e a
concluir com ciclos de acabamento de
base aquosa.

Fundo rápido monocomponente de
base aquosa, para a preparação
de pavimentos em madeira para
o sucessivo acabamento com
ULTRACOAT SOFT TOUCH FINISH.
Produto de baixa emissão de
compostos orgânicos voláteis e isento
de NMP.

Produto pronto a usar e diluível
estudado especificamente para a
manutenção e limpeza de pavimentos
em madeira acabados com vernizes
de base aquosa da linha ULTRACOAT
nas versões opacas ou extra opacas
em ambientes residenciais e áreas
comerciais.

Ultracoat Toning
Base

Ultracoat Soft
Touch Finish

Ultracoat Polish
Remover

Fundo bicomponente tonalizante
de base aquosa de elevado poder
isolante, para ciclos de acabamento
aquosos ULTRACOAT sobre pavimentos
em madeira, de baixa emissão de
compostos orgânicos voláteis (COV)
e isento de NMP, para a preparação
de pavimentos vulgares em madeira,
pré-afagados a concluir com ciclos de
acabamento de base aquosa.

Verniz de base aquosa bicomponente
100% poliuretânico isento de NMP
e de baixa emissão de compostos
orgânicos voláteis. Acabamento com
efeito natural e suave ao tacto, para a
proteção de pavimentos em madeira
para uso residencial e comercial.

Produto de encerar concentrado,
estudado especificamente para a
remoção de ULTRACOAT CLEAN
POLISH / ULTRACOAT CLEAN WPM dos
pavimentos em madeira acabados.
Pode ser utilizado também para
remover os pequenos sinais
superficiais dos pavimentos acabados
com vernizes de base aquosa da linha
ULTRACOAT.

Ultracoat Easy
Plus

Ultracoat Oil Plus

Verniz monocomponente de base
aquosa 100% poliuretânico para
pavimentos em madeira, isento
de NMP de baixíssima emissão de
compostos orgânicos voláteis e de
elevada resistência ao desgaste e
à abrasão. Idóneo para pavimentos
sujeitos a tráfego pedonal médio alto.

Acabamento à base de óleo uretânico
de baixo odore para pavimentos em
madeira, sobreenvernizável com os
acabamentos da linha ULTRACOAT.

Ultracoat High
Traffic

Ultracoat Oil Color

Verniz de base aquosa, bicomponente
100% poliuretânico, isento de NMP e
de baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis e com elevada
resistência ao desgaste e à abrasão,
para pavimentos em madeira. Idóneo
para pavimentos sujeitos a extremo
tráfego pedonal.

Acabamento à base de óleo
uretânico de baixo odore para
a coloração de pavimentos em
madeira, sobreenvernizável com os
acabamentos da linha ULTRACOAT.

Adesilex LC/R

Ultrabond P980 1K

Primário poliuretânico
monocomponente higro-endurecedor,
isento de solventes, de baixíssima
emissão de compostos orgânicos
voláteis (COV), para a consolidação
e impermeabilização de betonilhas
cimentícias.

Adesivo em dispersão aquosa de
presa rápida, isento de solventes, para
a colagem de pavimentos em madeira.
O ADESILEX LC/R é adequado para a
colagem sobre betonilhas cimentícias
em MAPECEM, MAPECEM PRONTO,
TOPCEM ou TOPCEM PRONTO,
suportes em madeira, painéis de
aglomerado de madeira, painéis de
masonite e pavimentos radiantes.

Adesivo monocomponente
poliuretânico, isento de solventes, para
a colagem de madeira pré-acabada
multistratos, de baixíssima emissão de
compostos orgânicos voláteis (COV).

Eco Prim
PU 1K Turbo

Ultrabond P990 1K

Ultrabond Eco
P992 1K

Primário poliuretânico
monocomponente higro-endurecedor
e de secagem rápida, isento de
solventes, de baixíssima emissão
de compostos orgânicos voláteis
(COV), para a consolidação e
impermeabilização de betonilhas
cimentícias.

Adesivo poliuretânico monocomponente,
pronto a usar, elástico e isento de
solventes, para todos os tipos de
madeira sobre betonilhas realizadas
com MAPECEM, MAPECEM PRONTO,
TOPCEM e TOPCEM PRONTO,
betonilhas cimentícias, velhos
pavimentos em madeira, cerâmica,
mármore, marmorite, etc.
Idóneo para suportes radiantes.

Adesivo monocomponente poliuretânico,
pronto a usar, elástico e isento de
solventes, de baixíssima emissão de
compostos orgânicos voláteis (COV), para
todo o tipo de madeira sobre betonilhas
realizadas com MAPECEM, MAPECEM
PRONTO, TOPCEM e TOPCEM
PRONTO, betonilhas cimentícias, velhos
pavimentos em madeira, cerâmica,
mármore, marmorite, etc.
Idóneo para suportes radiantes.

Primer MF

Ultrabond S997 1K

Ultrabond Eco
S945 1K

Primário epoxídico bicomponente,
isento de solventes, a utilizar como
promotor de aderência dos produtos
da linha MAPEFLOOR, para consolidar
e impermeabilizar, contra a subida
de humidade residual, suportes
cimentícios e como impregnante com
efeito antipoeiras de pavimentos em
betão.

Adesivo monocomponente à base de
polímeros sililatos, tixotrópico, pronto
a usar, elástico e isento de solventes,
para o assentamento de degraus em
madeira e ladrilhos de parquete.

Adesivo monocomponente à base de
polímeros sililatos, isento de solventes
e isocianatos, para a colagem de
madeira pré-acabada multistratos,
de baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis (COV).

Primer MF EC Plus

Lignobond

Ultrabond Eco
S955 1K

Primário epoxídico bicomponente,
isento de solventes, de baixíssima
emissão de compostos orgânicos
voláteis, de baixa viscosidade, para a
consolidação e impermeabilização de
suportes cimentícios.

Adesivo epoxipoliuretânico
bicomponente para o assentamento de
pavimentos em madeira. Idóneo para
a colagem de madeira de qualquer
formato e espécie sobre todos os tipos
de suportes.
Idóneo para betonilhas radiantes.

Adesivo monocomponente à base de
polímeros sililatos, isento de solventes
e isocianatos, para todo o tipo de
madeira, de baixíssima emissão de
compostos orgânicos voláteis (COV).

Quarzo 1,2

Ultrabond P913 2K

Ultrabond
S965 1K

Areia de quartzo a utilizar como
“carga” e/ou “polvilho” para sistemas
epoxídicos.

Adesivo epoxipoliuretânico
bicomponente para pavimentos em
madeira maciça de médio formato e
para todo o tipo de pré-acabados.

Adesivo monocomponente à base de
polímeros sililatos, isento de solventes
e isocianatos, para todo o tipo de
madeira, mesmo madeira no exterior,
de baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis (COV).

Primários

Impermeabilização
betonilhas cimentícias
com sucessivo
barramento cimentício

Eco Prim PU 1K

Consolidação betonilhas
cimentícias e anidrite com
ou sem aquecimento com
sucessivo barramento
cimentício
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Impermeabilização
betonilhas cimentícias

ADESIVOS E PRODUTOS PARA O
ACABAMENTO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Consolidação betonilhas
cimentícias e anidrite com
ou sem aquecimento

PRIMÁRIOS E PROMOTORES DE
ADERÊNCIA, CONSOLIDANTES
E IMPERMEABILIZANTES

Eco Prim pu 1k

Ultrabond P902 2K

Ultracoat Binder

Adesivo epoxipoliuretânico
bicomponente para a colagem de
parquet de qualquer formato e
espécie sobre betonilhas realizadas
com MAPECEM, MAPECEM PRONTO,
TOPCEM e TOPCEM PRONTO,
betonilhas cimentícias, velhos
pavimentos em madeira, cerâmica,
mármore, marmorite, etc.
Idóneo para suportes radiantes.

Ligante de base aquosa isento de
solventes e de NMP, a misturar com
farinha de madeira de qualquer
espécie lenhosa, também com farinha
de Merbau, para a betumação de
pavimentos em madeira.
Idóneo para ciclos de envernizamento
de base aquosa ULTRACOAT e
ULTRACOAT OIL.

Eco Prim pu 1k
Turbo

Primer mf

Primer MF EC Plus

Quarzo 1,2

PRIMÁRIOS

1

ADESIVOS

2

VERNIZES

3

ÓLEOS

4

MANUTENÇÃO

5

ACONSELHADO

Pavimentos trados com
Ultracoat Oil Color

Pavimentos trados com
Ultracoat Oil

Grandes ambientes
Manutenção
vernizes 10 e 30 Gloss

Grandes ambientes
Manutenção
vernizes 60 Gloss

Manutenção

Pequenos-médios
ambientes
Manutenção
vernizes 10 e 30 Gloss

5

Pequenos-médios
ambientes
Manutenção
vernizes 60 Gloss

Pavimentos em madeira
com elevado trânsito

Óleos

Pavimentos em madeira
com médio trânsito

4

Pavimentos em madeira
uso residencial

Ferramentas idóneas

Sistema de altíssima
proteção para ambientes
com tráfego extremo

Sistema rápido para
elevada proteção

Sistema super rápido

Vernizes

Ultracoat sistema de
proteção fácil e rápido

3

Ultracoat
Fire resistant system

Assentamento Mapesonic
CR pavimentos
pré-acabados

Pré-acabados aplicação a
cordão

Aplicação no exterior

Pequenos formatos
maciços sem encaixe

Pré-acabados cores
especiais

Adesivos

Pré-acabados grandes
formatos

Tacos maciços macheados
de grande formato
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Ultracoat
Universal Cleaner

Adesilex LC/R

Ultracoat Binder

Ultracoat Steel Spatula
sr 100

Ultracoat Oil

Ultrabond S997 1K

Ultracoat
Aqua Plus

Ultracoat Steel Spatula
sr 100

Ultracoat Oil Plus

*

Ultracoat
Clean Polish

*

Ultracoat Roller Plus
SR 180/220

Ultracoat Oil Color

*

Ultracoat
Clean Wpm

*

Uma
demão

Ultracoat Roller Plus
SR 180/220

Ultracoat Oil Care

Uma
demão

Ultracoat Roller Plus
SR 180/220

Ultracoat
Universal Base

Lignobond

Ultracoat
Premium Base

Uma
Uma
demão demão

Uma
demão

Ultrabond
P913 2K
Ultracoat
Toning Base
Ultrabond
P902 2K

Uma
demão

Ultracoat
Easy Plus

Ultrabond
P980 1K

Ultracoat
High Traffic

Ultrabond
P990 1K

*

Ultrabond Eco
P992 1K

Duas
demãos

Duas
demãos

Uma
demão

Ultracoat Roller Finish
SR 220

Duas
demãos

Ultracoat Roller Finish
SR 220

Ultracoat Soft
Touch Base

Uma
demão

Ultracoat Roller Finish
SR 220

Ultracoat Soft
Touch Finish

Duas
demãos

Ultracoat Roller Finish
SR 220

ACONSELHADO

Ultrabond Eco
S945 1k

Ultrabond Eco
S955 1k

Ultrabond
S965 1k

* APENAS POR APLICAÇÃO COM SALSICHÃO

ACONSELHADO

SUPER ACONSELHADO

Ultracoat
Polish Remover
ACONSELHADO * EM ALTERNATIVA

**

**

**

**

**

Ultracoat Oil Care

ACONSELHADO * EM FUNÇÃO DO GLOSS ** SÓ PARA REMOÇÃO DE VELHAS CAMADAS DE ULTRACOAT CLEAN POLISH OU ULTRACOAT CLEAN WPN

