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Glitter colorat,
cu aspect metalic, pe
bază de poliester,
aluminiu și rășini
epoxidice

DOMENII DE APLICARE
MapeGlitter sunt fulgi colorați cu spect metalic care se
adaugă în chitul epoxidic Kerapoxy Design în proporție
de până la maxim 10% din greutatea chitului. Astfel se
prepară mortare pentru rosturi, cu aspect strălucitor și
metalic. Acest tip de amestec este recomandat în
special pentru chituirea rosturilor la plăcile de gresie cu
aspect metalizat, pentru mozaicuri și plăci vitrifiate.
MapeGlitter fulgi colorați poate fi adăugat și în ceară
lichidă Mapelux Lucida în proporție variabilă de la 1%
- 3%. Procentul variază în funcție de aspectul estetic și
tonalitatea dorită. Ceara se utilizează ca finisaj lucios și
strălucitor aplicat la pereții, la spații interioare.
CARACTERISTICI TEHNICE
MapeGlitter fulgi colorați este disponibil în culorile
argintiu, auriu deschis și în alte 22 de culori disponibile la
cerere.

Amestecat corespunzător, formează un mortar de
chituire sau un finisaj de pereți cu următoarele
caracteristici:

MOD DE APLICARE
În amestec cu Kerapoxy Design
Preparați Kerapoxy Design, și în amestecul gata preparat
(comp. A+B), adăugați fulgii colorați MapeGlitter în
proporție de până la maxim 10% din cantitatea de chit.
Procentul variază în funcție de efectul estetic dorit. Mixați
componentele până se obține un amestec omogen.
Aplicați amestecul de Kerapoxy Design, cu fulgi colorați
MapeGlitter în maxim 45 minute de la prepararea chitului.
În amestec cu Mapelux Lucida
Adăugați fulgii colorați MapeGlitter direct în ceara
Mapelux Lucida (diluată în prealabil cu aproximativ 5%
apă). Procentul de glitter diferă în funcție de efectul și
finisajul dorit. Apoi mixați componentele până se obține
un amestec omogen.
CONSUM
Consumul de MapeGlitter variază în funcție de efectul
estetic dorit.

• efect translucid care îmbunătățește cromatic finisajul,

AMBALARE
MapeGlitter se furnizează în plicuri de 100 g.

• efect semi-transparent ce conferă o mai mare

DEPOZITARE
La interior, în loc uscat.

RECOMANDĂRI
Nu utilizați o cantitate mai mare de MapeGlitter decât
cea recomandată.
Nu utilizați MapeGlitter la piscine sau pentru aplicații la
spații exterioare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
MapeGlitter nu este considerat periculos în
conformitate cu standardele și regulamentele actuale
privind clasificarea acestor amestecuri. Se recomandă
însă să folosiți mănusi și ochelari de protecție și să
respectați normele privind manipularea produselor
chimice.

cu caracteristici decorative deosebite;

luminozitate, strălucire și intensifică culoare
vopselelor.
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Pentru informații complete privind utilizarea
în siguranță a produsului noastru consultați
ultima versiune a Fișei de Securitate.
PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL.

Vă rugăm să consultaţi întotdeauna
versiunea actualizată a Fișei Tehnice,
disponibilă pe site-ul www.mapei.com

Toate referinţele relevante
despre acest produs sunt
disponibile la cerere sau pe
www.mapei.ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate
este interzisă și intră sub incidența legii.

ATENȚIONARE
Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși
corespund celei mai bune experiențe a
noastre se vor considera, în orice caz, cu
caracter pur orientativ și vor trebui să fie
confirmate de aplicații practice care înlătură
orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta
produsul, cel care intentionează să-l

folosească trebuie să stabilească el însuși
dacă produsul este sau nu adecvat utilizării
avute în vedere, și oricum să-și asume
întreaga răspundere ce poate deriva din
folosirea lui.
(RO) A.G. BETA
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Chituirea rosturilor
cu Kerapoxy Design
și MapeGlitter Silver
(argintiu)

®

Sigilarea tencuielii
decorative cu ceară
lichidă Mapelux Lucida
și MapeGlitter Silver
(argintiu)

BUILDING THE FUTURE

