
ZAKRES STOSOWANIA
MapeGlitter jest dodawany do Kerapoxy Design 
w proporcji do 10% wagowych w celu uzyskania 
zaprawy do spoinowania o błyszczącym, metalicznym 
wykończeniu, szczególnie polecanej do płytek 
metalicznych, mozaiki szklanej i płytek szkliwionych.
MapeGlitter może być również dodawany do Mapelux 
Lucida w proporcji od 1% do 3%, w zależności od 
wymaganego efektu estetycznego oraz odcienia, 
aby uzyskać błyszczące wykończenie na ścianach 
wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
MapeGlitter jest dostępny w kolorze srebrnym, 
jasnozłotym i na życzenie w 22 innych kolorach.
Odpowiednio zmieszany, pozwala na uzyskanie spoin  
o następujących właściwościach:
•  półprzezroczyste wykończenie, wzmacniające 

efekt kolorystyczny okładzin o szczególnych 
właściwościach dekoracyjnych;

•  końcowy, półprzezroczysty efekt gwarantuje jasność 
powierzchniową, połysk, uwydatnienie walorów 
okładziny.

ZALECENIA
Nigdy nie należy stosować większej niż zalecana ilości 
MapeGlitter. Nie używać MapeGlitter w basenach  
i w przypadku aplikacji zewnętrznych.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Stosowany z Kerapoxy Design 
Wsypać MapeGlitter bezpośrednio do pojemnika  

z Kerapoxy Design (składnik A+B) w ilości zgodnej  
z oczekiwanym efektem estetycznym, do 10% wagowo. 
Mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. Zaprawę 
Kerapoxy Design z dodatkiem MapeGlitter należy 
wykorzystać w ciągu 45 minut od wymieszania.

Stosowany z Mapelux Lucida  
Wsypać MapeGlitter bezpośrednio do wosku Mapelux 
Lucida (wymieszanego z około 5% wody) w ilości 
zgodnej z oczekiwanym efektem estetycznym. Mieszać 
aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. 

ZUŻYCIE
Zużycie MapeGlitter różni się w zależności  
od oczekiwanego efektu estetycznego.

OPAKOWANIA
MapeGlitter jest dostępny w 100 g saszetkach.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w zadaszonym, suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA
MapeGlitter nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
klasyfikacja mieszanin. Zaleca się stosowanie 
rękawic i okularów ochronnych oraz podejmowanie 
zwyczajowych środków ostrożności obowiązujących 
przy obchodzeniu się z chemikaliami. Więcej informacji 
na temat bezpiecznego stosowania znajduje się  
w aktualnej  wersji karty charakterystyki.

Metalizujący  
dodatek koloryzujący  
na bazie poliesteru,  
aluminium i żywicy  
epoksydowej
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PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW

UWAGI
Powyższe dane należy traktować wyłącznie 
jako ogólne wskazówki. Poza informacjami 
zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać 
zasad sztuki budowlanej, norm krajowych 
oraz europejskich, wytycznych instytutów  
i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów 
BHP. Niezależne od nas warunki pracy 
i różnorodność materiałów wykluczają 
jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych 
danych. W przypadku wątpliwości zalecane 
jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI 
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej 
jakości swoich produktów. 

NOTA PRAWNA
Postanowienia niniejszej karty technicznej 
mogą być wprowadzane do innych 
dokumentów związanych z danym 
projektem, tym niemniej końcowa treść tych 
dokumentów w żaden sposób nie może 

uzupełniać i nie może zastępować treści 
obowiązującej karty technicznej w trakcie 
aplikacji produktów z oferty MAPEI.
Najbardziej aktualna wersja karty technicznej 
może zostać pobrana ze strony MAPEI  
www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY 
TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ
ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH 
Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach www.mapei.com  

i www.mapei.pl
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ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE
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Spoinowanie z użyciem  
Kerapoxy Design  
i  MapeGlitter w kolorze 
srebrnym

Wykańczenie tynku 
Silancolor Tonachino 
z użyciem Mapelux 
Lucida i MapeGlitter  
w kolorze srebrnym


