
KLASIFIKÁCIA PODĽA EN 13888
Ultracolor Plus je špeciálna (2), cementová (C) 
škárovacia (G) malta klasifikovaná ako CG2.

OBLASTI POUŽITIA
Škárovanie keramických obkladov a dlažieb každého
typu (dvakrát pálené, jedenkrát pálené, glazúrovanej
keramickej kameniny, kameninovej tehly atď.), pálenej
keramiky, kamenných materiálov (prírodný kameň,
mramor, žula, aglomeráty atď.), sklenenej mozaiky
a mozaiky z mramoru v interiéri a v exteriéri.

NIEKTORÉ PRÍKLADY POUŽITIA
• Na miestach s intenzívnou prevádzkou (letiská,

obchodné strediská, reštaurácie, bary atď.).

• Škárovanie obkladov a dlažieb v obytných priestoroch
(hotely, súkromné obydlia atď.).

• Škárovanie obkladov a dlažieb na vonkajších
fasádach, balkónoch, terasách a v bazénoch.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Ultracolor Plus je malta zložená zo zmesi špeciálnych
hydraulických spojív, triedeného kameniva, špeciálnych
polymérov, hydrofóbnych prísad, organických molekúl a
pigmentov.

Ultracolor Plus využíva technológiu Ultracoloru na
báze špeciálnych samohydratujúcich hydraulických
spojív, ktoré zaručujú dokonalú rovnomernosť farebného
odtieňa a rozširuje ju o dve inovované technológie, ktoré
sú výsledkom výskumu MAPEI: BioBlock ®a
DropEffect®. Technológia BioBlock® spočíva
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Škárovacia malta veľmi
dobrých vlastností modifikovaná 
polymérmi, s rýchlym tuhnutím a 
vysychaním bez tvorby výkvetov, 
na výplň škár šírky 2 - 20 mm,
hydrofóbna - systém DropEffect®

a s proti plesňovou technológiou 
Bioblock®



v rovnomernom rozptýlení špeciálnych 
molekúl organického pôvodu v mikroštruktúre
škárovacej hmoty a zabraňuje tak tvorbe
mikroorganizmov, ktoré vytvárajú plesne.
Technológia DropEffect®(kvapkový efekt) 
so synergickým účinkom znižuje pohlcovanie
povrchovej vody. Po zmiešaní Ultracoloru
Plus s vodou v odporučenom pomere vzniká
škára s nasledovnými charakteristikami:

• vodoodpudivý povrch škáry s kvapkovým
efektom;

• rovnomerné zafarbenie škár bez škvŕn,
pretože Ultracolor Plus nevytvára výkvety.
Z laboratórnych analýz pod elektronickým
mikroskopom (SEM) sa zistilo, že na rozdiel
od spojiva na báze portlandského cementu,
bežne používaného v tradičných
škárovacích maltách, špeciálne druhy
hydraulických spojív Ultracoloru Plus
počas hydratačného procesu nevytvárajú
kryštály hydroxidu vápenatého (vápno 
z hydrolýzy), ktoré zapríčiňujú vznik výkvetov;

• farby sú odolné voči ultrafialovým lúčom a
voči atmosférickým vplyvom;

• krátke doby čakania pred očistením a
dokončením;

• krátke doby čakania pred uvedením do
prevádzky;

• konečný povrch škárovacej hmoty je hladký
a kompaktný, s nízkou nasiakavosťou,
umožňujúci ľahkú údržbu;

• dozrieva bez zmrašťovania a teda je bez
trhlín a prasklín;

• výborná odolnosť voči oderu, pevnosť 
v tlaku a pevnosť za ohybu a to i po
zmrazovacích cykloch z čoho vyplýva
dlhodobá životnosť;

• dobrá odolnosť voči kyselinám s pH > 3.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
• Ultracolor Plus neobsahuje portlandský

cement a nesmie sa miešať so sadrou 
alebo inými hydraulickými spojivami; nikdy
nepridávajte vodu do zmesi, ktorá už začala
tvrdnúť.

• Nikdy nemiešajte Ultracolor Plus so slanou
alebo špinavou vodou.

• Produkt je možné spracovávať pri teplote
od +5°C do +35°C.

• Škárovanie vykonávajte na dostatočne
vyschnutých podkladoch alebo podkladoch
ošetrených hydroizolačnou stierkou, aby
nedochádzalo k vzniku belavého povlaku na
povrchu.

• Po zaškárovaní sa neodporúča posypať
povrch škár práškom Ultracoloru Plus, aby
sa vyhlo nerovnomernému zafarbeniu škár.

• Ak je požadovaná odolnosť voči kyselinám
alebo sú predpísané hygienické požiadavky,
použite vhodnú, chemicky odolnú,
epoxidovú škárovaciu hmotu Kerapoxy.

• dilatačné a pružné škáry v keramických
obkladoch a v dlažbách nesmú byť nikdy
vyplnené Ultracolorom Plus, ale vhodnými
pružnými tesniacimi tmelmi MAPEI.

• V prípadoch ak je povrch niektorých dlažieb
alebo kamenných materiálov drsný alebo
mierne porézny, odporúča sa vykonať 
predbežnú skúšku na overenie čistiteľnosti. 
Ak je to potrebné, ošetrite povrch obkladového
materiálu ochranným prípravkom alebo
zabezpečte, aby zmes neprenikla hlboko 
do jeho štruktúry.

• ak sa pri čistení škár použije čistič na báze
kyselín, odporúča sa uskutočniť preventívnu
skúšku na overenie stálosti farby škárovacej
hmoty a obkladového prvku. V každom
prípade je nutné dôkladne opláchnuť škáry,
aby v nich nezostali zvyšky kyseliny.

SPÔSOB POUŽITIA
Príprava škár
Pred začatím škárovania vyčkajte, či je ložná
malta alebo lepidlo úplne zatvrdnuté a preverte
si, či prešla doba čakania uvedená 
v príslušnej technickej dokumentácii. Škáry
musia byť čisté, bez prachu a prázdne aspoň
na 2/3 hrúbky obkladového materiálu. Zvyšky
vytlačeného lepidla alebo malty musia byť
odstránené ešte pred ich vytvrdnutím. Pri
veľmi poréznych obkladových materiálov, 
pri veternom počasí alebo pri vysokých
teplotách škáry vopred navlhčite čistou
vodou.

Príprava zmesi
Do čistej nádoby s obsahom 21-23% čistej
vody z hmotnosti práškovej zmesi za stáleho
miešania pridajte Ultracolor Plus. 

Nanesenie 
Ultracoloru Plus na
dlažbu so stierkou Príklad škárovania Ultracolorom Plus v bazéne

Nanesenie 
Ultracoloru Plus na
stene gumovou
stierkou

Čistenie a dokončenie
škár na stene špongiou



TECHICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)
2GC oka 88831NE akspórue–:imamron s edohz V

– ISO 13007-3 ako CG2 WAF
– americká ANSI A 118.7-1999

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRODUKTE

Konzistencia: jemný prášok

Farba: 26 farieb zo vzorkovníka MAPEI

Objemová hmotnosť (kg/m3): 1400

Obsah sušiny (%): 100

Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnych obaloch na suchom mieste

Klasifikácia nebezpečenstva podľa Smernice 
1999/45/CE: žiadna.

Pred použitím sa oboznámiť s bodom “Bezpečnostné 
opatrenia” a informáciami uvedenými na obale a  
v karte bezpečnostných údajov.

Colné zatriedenie: 3824 50 90

ÚDAJE PRE SPRACOVANIE (pri +23°C a relatívnej vlhkosti 50%)

Zloženie zmesi: 100 častí Ultracoloru Plus s 21-23 časťami vody v 
hmotnostnom pomere, v závislosti na farebnom odtieni

Konzistencia zmesi: tekutá pasta 

Objemová hmotnosť zmesi (kg/m3): 1980

pH zmesi: cca 11

Čas použiteľnosti zmesi: 20-25 minút

Teplota pri nanášaní: od +5°C do +35°C

Škárovanie po lepení:
– na stenu s normálnym lepidlom: 4-8 hodín
– na stenu s rýchloschnúcim lepidlom: 1-2 hodiny
– na stenu s maltou: 2-3 dni
– na podlahu s normálnym lepidlom: 24 hodín
– na podlahu s rýchloschnúcim lepidlom: 3-4 hodiny
– na podlahu s maltou: 7-10 dní

Čas čistenia: 15-30 minút

Pochôdznosť: cca 3 hodiny

Plné zaťaženie: 24 hodín (48 hodín pre nádrže a bazény)

KONEČNÉ PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI

Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch (N/mm
(EN 12808-3):

2) 
9

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (EN 12808-3): 40

Pevnosť v ťahu pri ohybe po zmrazovacích cykloch 
(N/mm2) (EN 12808-3): 9

Pevnosť v tlaku po zmrazovacích cykloch (N/mm2) 
(EN 12808-3): 40

Odolnosť proti obrusovaniu (EN 12808-2): 700 (strata v mm3)

Zmraštenie (mm/m) (EN 12808-4): 1,5

Nasiakavosť (g) (EN 12808-5) po 30 minútach: 0,1

Nasiakavosť (g) (EN 12808-5) po 4 hodinách: 0,2

Odolnosť voči rozpúšťadlám a olejom: výborná

Odolnosť voči zásadám: výborná

Odolnosť vočii kyselinám: dobrá, ak pH > 3

Čistenie a dokončenie
škár špongiou

Obklad z glazúrovanej
kameniny zaškárovaný
Ultracolorom Plus

Čistenie škár s hubou
Scotch-Brite® (škára je
čiastočne zatvrdnutá)

Nanesenie Ultracoloru
Plus na stene 
gumovou stierkou



Miešajte nízkootáčkovým miešacím
zariadením, aby ste zabránili vmiešaniu
vzduchu do zmesi a miešajte tak dlho, 
až vznikne dokonale homogénna zmes.
Zmiešanú zmes nechajte 2-3 minúty
odstáť a znova krátko premiešajte.
Zmes použite do 20-25 minút od prípravy.

Nanesenie
Škáry vyplňte Ultracolorom Plus,
pomocou vhodnej gumovej škárovacej
stierky MAPEI.

Dbajte na to, aby v škárach nezostali
nerovnosti. Odstráňte prebytočný, ešte
čerstvý Ultracolor Plus z povrchu
pomocou stierky alebo špachtle
diagonálnym smerom ku škáram.

Dokončenie povrchu
Keď zmes (malta) stráca svoju plasticitu, 
a stáva sa matnou, obvykle po 15-30
minútach, odstráňte zvyšok Ultracoloru
Plus vlhkou špongiou z tvrdej buničiny
(napr. hubka MAPEI), v diagonálnom
smerom ku škáram. Špongiu často
vyplachujte a používajte dve rôzne vedrá 
s vodou: jednu na odobratie zbytku hmoty
zo špongie a druhú s čistou vodou na
opláchnutie špongie. Čistenie môžete
uskutočniť aj so strojom s pásovým
špongiovým hladítkom. 
Dočistenie sa uskutočňuje tiež po 

čiastočnom zavädnutí škár cca po 50-60 
minútach, pomocou navlhčenej špongie 
Scotch-Brite®.

Ak je čistenie vykonávané príliš skoro 
(s maltou ešte plastickou), môže dôjsť 
k čiastočnému vyprázdneniu škár a hrozí
zmena farby škárovacej hmoty.

V prípade aplikácie Ultracoloru Plus
v extrémne slnečnom, suchom alebo
veternom počasí sa odporúča po
niekoľkých hodinách škáry navlhčiť.

Dozrievanie Ultracoloru Plus vo vlhkom
prostredí v každom prípade zlepšuje jeho
konečné vlastnosti.

Konečné dočistenie prípadného filmu a
zvyškov Ultracoloru Plus na povrchu 
sa odstráni čistou a suchou handrou.
Pokiaľ aj po záverečnom dočistení
zvyškov Ultracoloru Plus na povrchu
obkladu alebo dlažby v dôsledku
zlého technologického postupu možno
použiť čistič na báze kyselín (napr.
Keranet), najskôr po 24 hodinách po
škárovaní, dodržiavajúc príslušné pokyny.
Keranet používajte len na povrchy odolné
voči kyselinám a nikdy nie na mramor
alebo vápencové materiály.

Hydratácia spojiva 
na báze portlandského
cementu používaného
pri bežných 
škárovacích hmotách

Hydratácia spojiva na
báze špeciálnych

cementov 
Ultracoloru Plus.

Všimnite si
neprítomnosť

lamelárnych kryštálov
portlanditu (hydroxid

vápenatý), príčiny
belavých výkvetov

Príklad dlažby z
glazúrovanej kameniny
v kúpeľni zaškárovanej
Ultracolorom Plus

Čistenie a dokončenie
škár so špongiou

Nanesenie 
Ultracoloru Plus na
dlažbu s gumenou
špachtľou



POCHÔDZNOSŤ
Dlažby sú pochôdzne po cca 3 hodinách.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Povrchy škárované Ultracolorom Plus
môžu byť uvedené do prevádzky po 
24 hodinách.

Nádrže a bazény môžu byť naplnené po 
48 hodinách od škárovania.

Čistenie
Nástroje a nádoby sa umývajú vodou,
pokiaľ je Ultracolor Plus ešte čerstvý.

SPOTREBA
Spotreba Ultracoloru Plus sa mení na
základe rozmeru škár, formátu a hrúbky
obkladového materiálu.

V tabuľke sú uvedené niektoré príklady
spotrieb v kg/m2.

BALENIE
23 kg vrecia, kartóny po 4x5 kg a 8x2 kg 
podľa farebného odtieňu.

FARBY
Ultracolor Plus je k dispozícii v 26 farbách
(viď vzorkovník farieb).

SKLADOVANIE
Ultracolor Plus skladovaný v suchom
prostredí v pôvodnom balení má
skladovateľnosť 12 mesiacov (papierové
vrecia), 24 mesiacov (alumíniové vrecia). 
Pri dlhodobom skladovaní môže dôjsť k
spomaleniu tuhnutia, výsledné vlastnosti 
sa však nezmenia.

VZOREC NA VÝPOČET SPOTRIEB:

(A + B) kg
(A x B) m2

A = dĺžka obkladových prvkov (v mm)
B = šírka obkladových prvkov (v mm)
C = hrúbka obkladových prvkov (vmm)
D = šírka škáry (v mm)

x C x D x 1,6 =

TABUĽKA SPOTRIEB PODĽA FORMÁTU OBKLADOVÝCH PRVKOV 
A ROZMERU ŠKÁR (kg/m2)

2 3 5 8 10 15 20

20 X 20   X 4 1,3

50 X 50   X 4 0,5

0,16,06 X 051 X 57

0,16,06 X 001 X 001

100 X 100 X 10 1,0 1,6

7,04,06 X 002 X 001

4,29,12,101 X 002 X 001

6,04,06 X 051 X 051

6,04,08 X 002 X 002

4,29,12,121 X 042 X 021

5,12,18,021 X 052 X 052

1,58,36,20,23,102 X 052 X 052

9,07,04,03,08 X 033 X 052

9,07,04,03,08 X 003 X 003

300 X 300 X 10 0,3 0,5 0,9 1,1

3,42,31,27,11,102 X 003 X 003

300 X 600 X 10 0,2 0,4 0,6 0,8

330 X 330 X 10 0,3 0,5 0,8 1,0

400 X 400 X 10 0,2 0,4 0,6 0,8

9,07,04,021 X 054 X 054

8,06,04,021 X 005 X 005

6,05,03,021 X 006 X 006

Rozmery dosky (mm) Šírka škáry (mm)



Príklad sklenenej
mozaiky v sprchovom
kúte zaškárovanej
Ultracolorom Plus
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Príklad dvakrát
páleného obkladu v
kuchyni zaškárovaného
s Ultracolorom Plus

STAVIAME BUDÚCNOSŤ

®

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE 
PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE 
Ultracolor Plus obsahuje špeciálne cementové 
spojivá, ktoré pri styku s potom alebo inými 
telesnými  tekutinami reagujú zásadito a môžu  
vyvolať senzibilitu u osôb alergických na  
jednotlivé zložky prípravku. Používajte ochranné 
rukavice a okuliare. Viac informácií nájdete 
v Karte bezpečnostných údajov.    

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE
Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú 
našim najlepším skúsenostiam, sú považované 
za typické a informatívne a musia byť podporené 
bezchybným spracovaním materiálu; je preto 
dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť 
vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. 
Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za 
prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho 
použitia výrobku. 

Informácie o tomto výrobku sú k dispozícii na požiadanie a 
na webových stránkach www.mapei.sk a www.mapei.com.

A
ké

ko
ľv

ek
 k

o
p

ír
o

va
ni

e 
te

xt
o

v,
 o

b
rá

zk
o

v,
 a

 il
us

tr
ác

ií 
p

ub
lik

o
va

ný
ch

v 
to

m
to

 d
o

ku
m

en
te

 je
 p

rí
sn

e 
za

ká
za

né
 a

 p
o

d
lie

ha
 t

re
st

né
m

u 
st

íh
an

iu




