
BRUKSOMRÅDE
Belegg for beskyttelse av betongflater inn- og 
utvendig som er utsatt for gangtrafikk.

Brukseksempler:
• Belegg på balkonger og terrasse.
• Svalganger.
• Inngangspartier.

Anbefales ikke på flater som er utsatt for 
trafikkbelastning som garasjer, parkeringsareal, 
etc.

TEKNISKE EGENSKAPER
Mapefloor Cem-Flex er en to-komponent 
fleksibel mørtel som består av sement 
bindemiddel, finmalt tilslag, spesielle additiver og 
syntetiske polymerer i vandig dispersjon utviklet 
av FoU laboratoriet hos Mapei. 

Når de to komponentene er blandet dannes en 
flytende masse som kan påføres i tykkelse opp til 
2 mm. Grunnet høyt innhold av kvalitetspolymerer 
vil herdet Mapefloor Cem-Flex være fleksibel 
under de fleste forhold, ha god bestandighet mot 
tinesalter, sulfater, klorider og CO₂.

Mapefloor Cem-Flex er UV-bestandig og kan 
farges inn med pigment.

Mapefloor Cem-Flex tilfredsstiller kravene i EN 

1504-9 (“Produkter og systemer for beskyttelse og 
reparasjon av betongkonstruksjoner – definisjoner, 
krav, kvalitetskontroll og samsvarserklæring 
allmenne regler for bruk av produkter og 
systemer”) og kravene til EN 1504-2 (“Systemer 
for beskyttelse av betongoverflater”). Belegg C i 
samsvar med PI-, MC- og IR-prinsippene.

PÅFØRING
Klargjøring av underlaget
Underlaget må vare rent og fast, fritt for støv, 
olje og andre forurensinger. Temperatur i luft og 
underlag skal vare minst +8 °C ved påføring og 
herding. Underlaget forvannes til svakt sugende 
dog uten fritt vann. Ujamnheter og skader 
utbedres med reparasjonsmørtel f. eks. Confix. 
Dersom underlaget fremstår porøst kan det primes 
med Primer E-10 fortynnet med vann.

Klargjøring av produktet
Hell B-komponenten i et egnet, rent blandekar, rør 
om B-komponenten før A-komponenten tilsettes 
langsomt under omrøring med mekanisk mikser 
ved lav hastighet i ca. 3 minutter til massen er 
homogen og klumpfri, la hvile i ca. 5 minutter 
før den røres opp igjen i ca. et halvt minutt. 
B-komponenten skal ikke tynnes. 

Påføring 
Mapefloor Cem-Flex påføres i to strøk. Første 
strøk trekkes ut knast med stålbrett, andre strøk 

To-komponent  
sementbasert belegg  
for balkonger

Mapefloor

   Cem-Flex
Mapefloor

   Cem-Flex
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2



Mapefloor

  Cem-Flex
Mapefloor

  Cem-Flex

Alle relevante referanser for
produktet er tilgjengelige 

på forespørsel og fra
www.mapei.no

legges ut når overflaten tåler gangtrafikk. 
Legges ut med tannsparkel, total 
tykkelse ca 2 mm. Overflaten kan etter-
rulles dersom det ønskes en annen 
struktur i overflaten. 

Nødvendige tiltak under påføring og 
herding
Ved temperaturer rundt +20 °C er det 
ikke behov for spesielle tiltak. I varmere 
vær bør man unngå å lagre materialer i 
sola før bruk (både pulver og flytende). I 
tørt, vind og varmt vær bør overflaten be-
skyttes etter belegging, for å hindre rask 
uttørking.

Tilsetning av fargepigment 
Mapefloor Cem-Flex kan tilsettes 
Ultratop Color Paste for å lage et 
ubegrenset utvalg av farger og nyanser. 

Ultratop Color Paste fås i 5 ulike 
farger for å lage et ubegrenset utvalg 
fargenyanser: 
• gul 
• svart 
• rød 
• blå 
• brun.

SLIK BRUKER DU PRODUKTET 
Bruk en tilstrekkelig stor og ren beholder 
til å løse opp og blande Ultratop 
Color Paste i Mapefloor Cem-Flex 
B-komponent. For å få lik farge bør all 
B-komponent blandes ut med Ultratop 
Color Paste samtidig og deretter 
fordeles i 5 kg kanner. Tilsett på 0,1 til 
2 vektprosent Ultratop Color Paste, 
avhengig av den ønskede fargeeffekten. 
Deretter blandes produktet som 
beskrevet over. 

FORBRUK
1,8 kg per mm tykkelse.

RENGJØRING
På grunn av heftegenskapene til 
Mapefloor Cem-Flex, inkludert til 
metall, anbefaler vi at verktøy og utstyr 
rengjøres med vann før mørtelene 
begynner å herde. Herdet materiale kan 
kun fjernes mekanisk.

EMBALLASJE
Sett a 15 kg:
Komponent A: sekk a 10 kg.
Komponent B: kanne a 5 kg.

LAGRING
Mapefloor Cem-Flex komponent A kan 
lagres i 12 måneder, tørt i uåpnet original 
emballasje.

Produktet er i samsvar med betingelsene 
i punkt 47 i bilag XVII til forordning (EF) 
1907/2006 (REACH).

Mapefloor Cem-Flex komponent 
B kan lagres i 12 måneder i uåpnet 
originalemballasje ved temperatur over 
+ 5 °C 

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR 
KLARGJØRING OG BRUK
For instruksjon vedrørende sikker 
håndtering av våre produkter, vennligst 
se siste utgave av sikkerhetsdatablad på 
vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse 
representerer vår nåværende kunnskap 
og erfaring om produktene.
All overstående informasjon må likevel 
betraktes som retningsgivende og 
gjenstand for vurdering. Enhver som 
benytter produktet må på forhånd 
forsikre seg om at produktet er egnet for 
tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv 
ansvarlig dersom produktet blir benyttet 
til andre formål enn anbefalt eller ved 
feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte 
versjon av teknisk datablad som 
finnes tilgjengelig på vår webside 
www.mapei.no 

JURIDISK MERKNAD
Innholdet i dette tekniske 
databladet kan kopieres til andre 
prosjektrelaterte dokumenter, men 
det endelige dokumentet må ikke 
suppleres eller erstatte betingelsene 
i det tekniske datablad, som er 
gjeldende, når MAPEI-produktet 
benyttes. Det seneste oppdaterte 
datablad er tilgjengelig på vår 
hjemmeside www.mapei.no
ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN 
ELLER BETINGELSER, SOM ER 
GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE 
TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER 
AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.



Mapefloor Cem-Flex :  tokomponent, elastisk, sementbaserte mørtel for beskyttelse av 
betongkonstruksjoner, i samsvar med kravene i EN 1504-2 overflatebehandling 
(C), prinsipp PI, MC og IR

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

  komp. A komp. B

Konsistens: pulver væske

Farge: lys grå hvit

Romdensitet (g/cm³): 1,7 –

Densitet (g/cm³): – 1,1

Tørrstoffinnhold (%): 100 50

BRUKSEGENSKAPER FOR PRODUKTET (ved +20 °C – 50 % RF)

Blandingens farge: lys grå

Blandingsforhold: komponent A: komponent B =  2 : 1

Blandingens konsistens: flytende

Blandingens densitet (g/cm³): 1,6 – 1,8

Påføringstemperatur: fra +8 til +35 °C

Brukstid etter blanding: ca. 1 time

SLUTTEGENSKAPER

Beskrivelse av egenskaper Testmetode Krav iht. EN 1504-2 coating (C), 
prinsipp PI, MC og IR 

Verdier for  
produktet

Permeabilitet til CO2: EN 1062-6 SD > 50 m SD > 50 m

Vanndamppermeabilitet: EN ISO 7783
klasse I SD < 5  

klasse II 5 < SD < 50  
klasse III SD > 50  

klasse I

Kapillær absorpsjon og
vannpermeabilitet:

EN 1062-3 W < 0,1 kg/m2∙h0,5 bestått

Slagseighet: EN 6272-1
Klasse I: >4 Nm

Klasse II: >10 Nm
Klasse III:>20 Nm

klasse I

Heftprøving
Referanse betong:
MC (0,40) slik beskrevet i EN 1766:

EN 1542

Gjennomsnitt (N/mm²)
Rissoverbyggende eller
fleksible systemer:
Uten trafikkbelastning: ≥ 0,8 (0,5)
Med trafikkbelastning: ≥ 1,5 (1,0)
Stive systemer:
Uten trafikkbelastning: ≥ 1,0 (0,7)
Med trafikkbelastning: ≥ 2,0 (1,0)

bestått

Termisk kompatibilitet målt som heft 
– fryse-tine-sykluser med tinesalter (N/mm²):

 EN 13687-3 ≥ 0,8 (ingen trafikk) bestått

Sklimotstand: EN 13036-4

klasse I: ≥ 40 enheter våt-
testet  (inne i våte overflater)   

klasse II: ≥ 40 enheter tørr-testet (inne 
i tørre overflater)   

klasse III: ≥ 55 enheter våt-testet 
(utside)   

klasse II 
(48 tørr test)

Rissoverbyggende egenskaper: EN 1062-7
deklarert verdi og klasse (tabell 6 

og 7) A3 (-10 °C)

Brannpåvirkning: EN 13501-1 Euroklasse E
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BUILDING THE FUTURE
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