
TOEPASSING
Mapelux Lucida wordt in normale omgevingen, zoals 
winkels, showrooms, appartementen, kantoren etc., 
binnenshuis gebruikt voor de bescherming van zeer 
intensief gebruikte vloeren van Mapefloor System of 
om na de afwerking het onderhoud te vergemakkelijken 
op vloeren van Ultratop. 

Voorbeelden van toepassingen
•  Beschermende behandeling van binnenvloeren 

op harsbasis van Mapefloor System in normale 
omgevingen.

•  Beschermende behandeling van zelfegaliserende 
binnenvloeren van Ultratop in normale omgevingen, 
zoals showrooms, winkels en appartementen.

•  Beschermende behandeling van decoratieve 
vloeren die zijn gemaakt met Ultratop of natuurlijke 
toeslagmaterialen, nadat een geschikte nabehandeling 
is aangebracht, in omgevingen voor civiel gebruik, 
zoals showrooms, winkels en appartementen.

EIGENSCHAPPEN
Mapelux Lucida is een gemetalliseerde glanswas met 
een hoge bestandheid tegen verkeer en veelvuldige 
reiniging, ook met krachtige reinigingsmiddelen. 

Dankzij de dubbele vernetting (die alle bestanddelen 
bindt), is de Mapelux Lucida-waslaag simpel te reinigen 
en gemakkelijk vrij te houden van (door het verkeer) 
ontstane sporen. Mapelux Lucida is zeer vloeibaar en 
snel en gemakkelijk op het oppervlak aan te brengen.

BELANGRIJK
•  Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10° C.

AANBRENGEN
Voorbereiden van de ondergrond
Wacht nadat de vloer van Mapefloor System is 
aangebracht, tenminste 24 uur alvorens Mapelux 
Lucida aan te brengen.

Voor oppervlakken van Ultratop die zijn behandeld met 

een specifiek afwerkproduct, geldt dat Mapelux Lucida 

pas mag worden aangebracht nadat de afwerking 

volledig droog is.

Aanbrengen van het product

Mapelux Lucida moet in twee gekruiste lagen worden 
aangebracht om het oppervlak een goede bescherming 
te bieden.
Breng een eerste uniforme laag Mapelux Lucida aan 
met een daarvoor geschikte waxwisser/mop. Wanneer 
de eerste laag volledig droog is, moet de tweede laag 
kruislings op de eerste laag worden aangebracht.

Reinigen
Voor het aanbrengen van Mapelux Lucida gebruikt 
gereedschap moet na gebruik met water worden 
gereinigd.

VERBRUIK
50 g/m2.

VERPAKKING
Mapelux Lucida is verkrijgbaar in jerrycans van 10 kg.

Gemetalliseerde 

glanswas met dubbele 

vernetting en een hoge 

weerstand
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HOUDBAARHEID
Mapelux Lucida is, mits in de originele 
verpakking bij een temperatuur tussen +10 °C 
en +30 °C bewaard, 12 maanden houdbaar. 
Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website 
www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een indicatie 
te worden beschouwd. De omstandigheden 
zullen in de praktijk telkens anders zijn en 
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij 
een van onze producten gaat gebruiken, 
zelf moeten nagaan of het product geschikt 
is voor het beoogde doel. De gebruiker is 
dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het 
gebruik van het product.

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document, maar 
dit gerelateerd document dient tijdens het 
aanbrengen van het MAPEI product niet 
als aanvulling of vervanging van de in de 
betreffende TDS gestelde eisen. Raadpleeg 
de website www.mapei.com voor de meest 
recente TDS en garantie informatie.
BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE 
BEWOORDING OF INHOUD VAN DEZE 
TDS OF AFGELEID VAN DEZE TDS, 
VERVALLEN ALLE GERELATEERDE 
MAPEI GARANTIES.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm: emulsie

Kleur: wit-blauw

Volumieke massa (g/cm³): 1.036

Droge-stofgehalte (%): 23

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23°C en 50% R.V.)

Aanbrengtemperatuur: van +10° C tot +30° C

pH: 8.4 ± 0.2
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Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 

www.mapei.be, www.mapei.nl  
en www.mapei.com

DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

®


