
Mapefloor Binder 930 
Egykomponensű alifás poliuretán kötőanyag dekoratív 
padlóburkolatok készítéséhez 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
A Mapefloor Binder 930 egykomponensű, átlátszó, nedvességre szilárduló, nem 
sárguló, oldószermentes, alifás poliuretán kötőanyag. 
Különböző természetes adalékanyagokkal, például márvánnyal, természetes kővel vagy 
kvarchomokkal keverve vízáteresztő bel- és kültéri bevonatok készítésére alkalmas. 
A Mapefloor Binder 930 egy- vagy többszínű, osztályozott szemcseméretű, száraz 
adalékanyaggal keverve a geometriai mintázatok végtelen számú változatait kínáló 
egyedi, többes színhatású padlóburkolatok kialakítására alkalmas. 

Jellemző alkalmazások 
• Udvarok, utak, járdák burkolata. 

• Dekoratív kültéri burkolatok, például teraszokon és erkélyeken. 

• Árkádok dekoratív padlóburkolata. 

• Medencét környező felületek dekoratív vízáteresztő burkolata. 

• Dekoratív beltéri burkoltok, például kiállítótermekben, raktárakban vagy 
üzlethelyiségekben. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A Mapefloor Binder 930 a MAPEI Kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű 
egykomponensű, átlátszó, nedvességre szilárduló, nem sárguló, oldószermentes, alifás 
poliuretán kötőanyag.  
A Mapefloor Binder 930 száraz, természetes adalékanyaggal a megfelelő 
adalékanyag/kötőanyag arányban összekeverve kopásálló, nem sárguló burkolatok 
készítésére alkalmas. 
A Mapefloor Binder 930 egykomponensű, szagtalan, oldószermentes, könnyen 
elkészíthető, kedvező tulajdonságai, illetve a különféle és különböző szemcseméretű 
(2-4 mm vagy 4-8 mm) adalékanyagokkal, például márvánnyal, kvarccal, természetes 
kővel egyszerű bekeverhetősége miatt kitűnően alkalmazható dekoratív 
padlóburkolatok készítéséhez. 
A Mapefloor Binder 930 kiválóan ellenáll az időjárás okozta romboló hatásoknak, ezért 
kültéren is alkalmazható, különösen, vízáteresztő burkolatok készítésére. 
A megszilárdult Mapefloor Binder 930 csak nagyon csekély mértékben változtatja meg 
a kötőanyag színét, ami különösen fontos akkor, amikor követelmény az alkalmazott 
adalékanyagok eredeti színének megtartása. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
• Ne használja a Mapefloor Binder 930-at poros, málló vagy nem megfelelően szilárd 

aljzatokon. 

• Ne használja a Mapefloor Binder 930-at nedves, olajos vagy zsíros anyagokkal 
szennyezett felületeken. 

• Ne használja a Mapefloor Binder 930-at 4 CM%-nál nagyobb maradék 
nedvességtartalmú aljzatokon, és +12°C-nál alacsonyabb aljzathőmérséklet esetén. 



• A Mapefloor Binder 930-at legalább 1,5 N/mm2 húzó-tapadó szilárdságú aljzatra 
hordja fel. 

• Ne használjon az előírt adagolási mennyiségnél több Mapefloor Binder 930-at, mert 
túladagolásnál az elkészített burkolat felületén apró buborékok és kráterek 
jelenhetnek meg. 

• Tartsa be az adalékanyag és a kötőanyag (Mapefloor Binder 930) helyes 
tömegarányát a bekeveréskor. 

• Győződjön meg az adalékanyagok szárazságáról, mert még alacsony 
nedvességtartalom is buborék- és/vagy habképződést okozhat. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Aljzatelőkészítés 
A tökéletes alkalmazás és a legjobb végső tulajdonságok eléréséhez feltétlenül 
szükséges a megfelelő gépi felület-előkészítés. A legcélszerűbb felület-előkészítési 
eljárás a sörétszórás, vagy a gyémánttárcsás csiszolás. A sörétszórás vagy a csiszolás 
után a port ipari porszívóval távolítsa el. 
A betonaljzat legyen szilárd, teljesen tiszta és száraz, valamint kapillárisan felszívódó 
nedvességtől mentes (a maximális maradék nedvességtartalom nem lehet magasabb 4 
CM%-nál.). 
A felületről az esetlegesen jelenlévő cementtej maradványokat mechanikusan el kell 
távolítani. 
A Mapefloor Binder 930-adalékanyag keverék felhordása előtt távolítsa el a felületről a 
port, a zsírfoltokat és formaleválasztó szerek maradványait. 
Az esetleges repedéseket Eporip kiöntéssel, a károsodott betonrészeket Mapefloor 
EP19-cel javítsa ki. 

Az aljzat alapozása 
Hordjon fel Mapecoat I 600 W alapozóréteget az aljzat felületére. 
Az alapozó bekeveréséhez öntse az A komponenst a B komponenshez, és alaposan 
keverje alacsony fordulatú elektromos keverőgéppel, amíg egynemű keveréket nem 
kap. 
Ezután a keveréket folytonos keverés közben lassan hígítsa fel vízzel 1: 0,5 arányban, 
majd keverje addig, amíg egynemű keveréket nem kap. Öntse a keveréket az alapozni 
kívánt padlófelületre és közepes szőrű hengerrel terítse el és oszlassa szét egyenletes 
rétegben az aljzaton. Amíg az alapozó friss, a felületét finoman hintse meg egy vékony 
réteg Quarzo 0,5-tel. 
A Mapefloor Binder 930 keverék felhordása előtt győződjön meg róla, hogy az aljzat 
hőmérséklete magasabb, mint 12°C. 

A termék előkészítése 
Keverje össze a Mapefloor Binder 930 egykomponensű poliuretán kötőanyagot az 2-4 
mm vagy 4-8 mm szemcseméretű osztályozott adalékanyaggal (természetes kő, zúzott 
márvány, kvarc) 1:20 (kötőanyag:adalékanyag) arányban.  

A keveréshez használjon alacsony fordulatú elektromos keverőgépet, vagy 
hagyományos betonkeverőt. 

Megjegyzés: a kötőanyag és az adalékanyag közötti arány az aljzat és az 
alkalmazott adalékanyag nedvszívó képességétől függően kismértékben 
változhat. 



A keverék felhordása 
Hordja fel a Mapefloor Binder 930 és adalékanyagok keverékét átlagos habarcshoz 
hasonlóan habarcsterítővel és egyenes élű lehúzóval majd tömörítse a keveréket egy 
egyenes élű simítóval vagy gépi vibrációs tömörítéssel (rotoros simító, helikopter).  

A simítás megkönnyítésére különösen finomabb szemcseméretű osztályozott 
adalékanyag alkalmazásakor, a felületen a simító csúsztatását megkönnyítendő, 
javasolt a simítószerszám gyakori, univerzális poliuretán-alapú termékek hígítására 
használt oldószerrel történő tisztítása.  

A keveréket +8°C és +30°C közötti hőmérsékleten hordja fel. 

Tisztítás 
A Mapefloor Binder 930 elkészítéséhez és felhordásához használt szerszámokat 
közvetlenül a használat után, a poliuretán-alapú termékek hígítására használt 
oldószerrel lehet megtisztítani. A terméket megszilárdulása után csak mechanikus úton 
lehet eltávolítani. 
 

ANYAGSZÜKSÉGLET 
Az alkalmazott adalékanyagok szemcsenagyságától, nedvszívó-képességétől, illetve a 
felhordott rétegvastagságtól függően. 

KISZERELÉS 
5 kg-os kannákban. 

ELTARTHATÓ 
6 hónapig +5°C feletti hőmérsékleten száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban. 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK 
A készítmények jelenlegi európai besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint a 
Mapefloor Binder 930 nem minősül veszélyes anyagnak. Mindemellett javasoljuk, 
hogy viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, és tartsa be a vegyszerek kezelésekor 
szokásos óvintézkedéseket. 
A Mapefloor Binder 930 ártalmas a vízi élővilágra: a terméket ne hagyja a környezetbe 
kerülni. 
 
A biztonságos alkalmazásról szóló további és teljes információt a termék Biztonsági 
Adatlajának legutóbbi verziójában találhat.  

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 

FIGYELMEZTETÉS 
Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek 
a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben 
kizárólag útmutatásként és a hosszú távú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek 
kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, 
hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék használatából származó következményekért 
minden esetben egyedül a felhasználó felelős. 

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 

hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és 
www.mapei.com honlapjain  

 



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) 
  

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Szín: színtelen átlátszó 

Állag: folyós 

Sűrűség (g/cm3): 1,15 

Brookfield viszkozitás (mPa·s): 
 

540 - 640 
(2-es rotor - 20 ford./perc) 

Szárazanyag-tartalom (%): 93 

ALKALMAZÁSI ADATOK (23oC-on 50 % Relatív páratartalom mellett) 

Bedolgozási idő: 70 perc 

Járható (könnyű forgalom): 8 óra múlva 

Teljesen terhelhető: 48 óra múlva 

Teljes kikeményedés: 7 nap múlva 

Felület hőmérséklete: legalább+10°C 

Bedolgozási hőmérséklet: +8°C-tól +30°C-ig 

Kötőanyag/adalékanyag aránya (%): 1:20 

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK 

Nyomószilárdság +23°C-on (EN 196-1) (N/mm2): 
- 3 napos korban: 
- 7 napos korban: 

 
11,44 
12,47 

Hajlítószilárdság +23°C-on (EN 196-1) (N/mm2): 
- 3 napos korban: 
- 7 napos korban: 

 
4,58 
5,19 
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