
Mapelux Lucida 
Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló 
képességű, fényes padlóviasz 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
A Mapelux Lucida középületek és lakossági épületek belső tereiben, például 
boltokban, bemutatótermekben, lakásokban, irodákban, stb. a különösen intenzív 
közlekedésnek kitett Mapefloor System-mel készített padlófelületek védőkezelésére, 
illetve az Ultratop-pal készített padlókon a felületkezelést követő karbantartás 
megkönnyítésére használható.  

Jellemző alkalmazások 
 Védőkezelés a Mapefloor System-mel készített gyantapadló felületeken a 

középületek és lakossági épületek belső tereiben. 

 Az Ultratop-pal készített önterülő padlók védőkezelése olyan középület és lakossági 
épület környezetekben, mint például bemutatótermek, boltok, lakások. 

 A Dynastone Color-ral vagy természetes adalékanyagokkal bekevert Ultratop 
dekorpadlók védőkezelése megfelelő felületképző bevonat felhordása után, olyan 
középület és lakossági épület környezetekben, mint például bemutatótermek, boltok, 
lakások. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A Mapelux Lucida fényes, metalizált viasz, amelyet a közlekedési hatásokkal és a 
gyakori, még az erős mosószerekkel végzett lemosással szembeni nagymértékű 
ellenálló-képesség jellemez. 

A minden komponenst megkötő, kétszeres térhálósodásának köszönhetően a Mapelux 
Lucida filmréteg egyszerű lemosással könnyedén megtisztítható a közlekedés 
következtében rajta maradt nyomoktól és szennyeződésektől. 

A Mapelux Lucida rendkívül folyékony állagú, és könnyen, gyorsan felhordható a 
felületre. 

JAVASLATOK 
 Ne alkalmazza a Mapelux Lucida-t +10°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Az aljzat előkészítése 
A Mapelux Lucida felhordása előtt várjon legalább 24 órát a Mapefloor System-mel 
készített padlófelületeken. Az Ultratop felületek esetén, amelyekre már felhordták a 
Mapefloor Finish 50, Mapefloor Finish 52 W, Mapecoat I 600 W vagy Keraseal 
felületképző kezelést, csak a Mapelux Lucida-t kell felhordani az említett kezelések 
teljes megszáradása után. 

A termék felhordása 
A Mapelux Lucida-t két rétegben kell a felületre felhordani, egymást keresztező 
irányokban, a jó minőségű felületvédelem megvalósítása érdekében. 



Hordja fel a Mapelux Lucida első rétegét egyenletesen arra alkalmas viaszfelhordó 
moppal. Az első réteg tökéletes megszáradása után hordja fel a második réteget az 
első réteget derékszögben keresztező irányban. 

Tisztítás 
A felhordáshoz használt szerszámokat, eszközöket a Mapelux Lucida használata után 
vízzel lehet megtisztítani. 

ANYAGSZÜKSÉGLET 
50 g/m2. 

KISZERELÉS 
A Mapelux Lucida 10 kg-os kannás kiszerelésben kapható. 

TÁROLÁS 
A Mapelux Lucida eredeti, bontatlan csomagolásban, +10°C és +30°C közötti 
hőmérsékleten tárolva 12 hónapig tartható el. Fagytól védendő. 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK 
A készítmények jelenlegi európai besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint a 
Mapelux Lucida nem veszélyes. Mindemellett javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt, 
védőszemüveget, és tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. 
A Biztonsági Adatlap szakemberek számára kérésre rendelkezésre áll.  

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 

FIGYELMEZTETÉS 
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a 
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú 
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok 
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink 
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. 
 

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 

Megjelenés: emulzió 

Szín: kékesfehér 

Sűrűség (g/cm3): 1.036 

Szárazanyag tartalom (%): 23 

Eltartható: eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig 

EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása: nincs. 
A termék használata előtt olvassa el a „Az 
előkészítés és bedolgozás során betartandó 
biztonsági előírások” bekezdést, valamint a 
csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon található 
információkat 

Vámtarifa szám:  3814 00 90 

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23C-on 50% relatív páratartalom mellett) 

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +10°C-tól +30°C-ig 

pH: 8,4 ± 0,2 
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