
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Mapecolor Paste são pastas coloridas pré-dispersas  
a adicionar aos formulados epoxídicos neutros  
entre os quais Primer SN, Mapefloor I 300 SL,  
Mapefloor I 350 SL, Mapefloor I 500 W,  
Mapecoat I 620 W e Mapecoat I 24 para realizar a 
coloração dos sistemas Mapefloor.

Mapecolor Paste estão disponíveis em 19 cores 
do mostruário de cores RAL para satisfazer as mais 
variadas exigências estéticas:

RAL 1001 Bege
RAL 1013 Branco pérola 
RAL 1015 Marfim claro
RAL 3009 Vermelho óxido
RAL 3016 Vermelho coral
RAL 5007 Azul brilhante
RAL 5012 Azul luz
RAL 5024 Azul pastel
RAL 6001 Verde esmeraldo
RAL 6017 Verde maio

RAL 6019 Verde esbranquiçado
RAL 6021 Verde pálido
RAL 7001 Cinza prata
RAL 7030 Cinza pedra
RAL 7032 Cinza cascalho
RAL 7034 Cinza amarelado
RAL 7035 Cinza luz
RAL 7037 Cinza poeira
RAL 7040 Cinza janela

No caso ser necessárias ulteriores colorações presentes 
no mostruário de cores RAL, consultar o nosso serviço 
de Assistência Técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
As pastas coloridas Mapecolor Paste são formuladas 
com pigmentos altamente selecionados e com veículos 
de moagem isentos de solventes, segundo uma 
formulação desenvolvida nos Laboratórios de I&D 
MAPEI.

Mapecolor Paste, além disso, garantem uma ótima 
molhagem, uma boa resistência à armazenagem que 
favorece, por consequência, uma maior estabilidade 
dos pigmentos.
As pastas coloridas Mapecolor Paste permitem 
pigmentar diretamente em obra os formulados 
epoxídicos neutros e evitam, de tal forma, de ter em 
armazém restos já pré-coloridos de embalagens numa 
cor especifica.

AVISOS IMPORTANTES
•	Não aplicar com temperaturas inferiores a +10ºC.

MODO DE APLICAÇÃO
Mapecolor Paste deve ser misturado nos formulados 
epoxídicos que fazem parte dos sistemas Mapefloor 
sob agitação lenta a fim de evitar a formação de 
bolhas de ar. É sempre aconselhável misturar bem a 
pasta antes de utilizá-la, de forma obter um produto 
homogéneo e uniforme.

CONSUMO
De 5 a 10% em peso consoante os produtos a colorir.

EMBALAGENS
Mapecolor Paste está disponível em latas de 0,7 kg ou 
em baldes de 25 kg.

ARMAZENAGEM
Mapecolor Paste, conservado nas embalagens 
originais a temperatura compreendida entre +10ºC e 
+30ºC, é estável por 12 meses. Proteger do gelo.

Sistema para a 
coloração dos  
sistemas Mapefloor
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA  
A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM 
OBRA
Mapecolor Paste não é perigoso segundo 
as atuais normas para a classificação das 
misturas. Recomenda-se de usar luvas e 
óculos de proteção e tomar as precauções 
habituais no manuseamento de produtos 
químicos.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura do 
produto, aconselha-se consultar a versão 
mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo à nossa 

melhor experiência, devem considerar-se, em 
todos os casos, como puramente indicativas 
e devem ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar 
o produto, quem tencione dele fazer uso 
é obrigado a determinar se este é ou não 
adequado à utilização prevista, assumindo 
todavia toda a responsabilidade que possa 
advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da  
ficha técnica, disponível no nosso site  
www.mapei.com

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência: pasta 

Cor: 19 cores RAL

Teor de substância seca (%): 99 ± 1

DADOS APLICATIVOS (a +23ºC – 50% H.R.)

Temperatura de aplicação permitida: de +10ºC a +30ºC

1001
Bege

1013
Branco pérola

1015
Marfim claro

6021
Verde pálido

7030
Cinza pedra

7032
Cinza cascalho

7034
Cinza amarelado

7040
Cinza janela

7035
Cinza luz

7037
Cinza poeira

7001
Cinza prata

3009
Vermelho 
oxidado

3016
Vermelho coral

5007
Azul brilhante

5024
Azul pastel

6001
Verde esmeraldo

6017
Verde maio

6019
Verde 
esbranquiçado

5012
Azul luz

MOSTRUÁRIO DE CORES - Mapecolor Paste
Pastas em cores concentradas para a coloração das bases  
neutras do Mapefloor System.

Notas: as cores de Mapecolor Paste referem-se ao mostruário de cores RAL.
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As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com


