
Aplikace

Ultracolor Plus

Spárovací hmota zabraňující 
růstu plísní ve vlhkém 
prostředí

Spárovací malta výjimečných vlastností 
s velmi rychlým průběhem vytvrzení 
a vysychání.

•  Nezpůsobuje výkvěty

•  Hydrofobní – DropEffect®

•  Protiplísňová technologie – BioBlock®

•  Vyrábí se ve 26 barvách

•  Zatříděná podle EN 13888 jako CG2



Rychletvrdnoucí spárovací tmel výjimečných 
technických vlastností s rychlým průběhem 
vysychání, bez tvorby výkvětů, vodoodpudivý 
– s vlastností DropEffect® a s protiplísňovou 
technologií BioBlock®, určený k výplni spár šířky 
od 2 do 20 mm.

Ultracolor Plus se vyrábí v kompletní škále 
26 barev dle vzorníku spárovacích hmot Mapei 
a je ve shodě s evropskou normou EN 13888 
zařazen do třídy CG2.

ULTRACOLOR PLUS je konečným a radikálním 
řešením pro výplň spár bez rizika estetických 
vad, jako jsou výkvěty a nerovnoměrné zbarvení 
spár. Snadno se udržuje a jeho uzavřený povrch 
neumožňuje tvorbu plísní.

Při výrobě Ultracoloru Plus je použita 
technologie Ultracolor, jejímž základem je speciální 
samohydratující hydraulické pojivo, které zaručuje 
dokonalou jednotnost barev; k ní navíc přistupují 
dvě inovované technologie, které jsou výsledkem 
výzkumu firmy MAPEI: BioBlock® a DropEffect®.

Technologie BioBlock® spočívá v uplatnění 
speciálních molekul organického původu, které tím, 
že jsou rovnoměrně rozptýleny v mikrostruktuře 
spáry, zabraňují tvorbě mikroorganizmů, 
odpovědných za vznik plísní.

Technologie DropEffect® díky optimálně 
kombinovanému účinku snížení nasákavosti vodou:

•  snižuje míru znečištění spár

•  zdokonaluje již tak velmi dobré vlastnosti 
Ultracoloru zabráněním tvorby bílého výkvětu 
a znečištění spár

•  zcela vylučuje nestejnoměrné zabarvení, čímž 
zvyšuje již tak dokonalé estetické vlastnosti 
spárovacích hmot ULTRACOLOR

 žádné plísně, 
   žádné houby, 
žádné problémy…
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Smluvní prodejce
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