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Living, weLcoming and working. in prestigious environments. creating the 
right atmosphere is the resuLt of aesthetic and compositionaL choices that 
highLight essentiality and personality. two characteristics that can Live 
together in perfect harmony. cementitious surfaces represent an original 
opportunity to go beyond routine conventions. this is what Lies behind mapei’s 
idea for a dedicated, innovative proposaL, in which shades, Linearity and end 
resuLts become the vitaL Lymph of contemporary interior design. with an added 
advantage: maximum reliability, whatever the LeveL of foot traffic, in civiL 
surroundings. thanks to its high performance characteristics of mechanicaL 
and abrasion resistance in creating continuous, without interruption fLoorings.

ΔΙΑΜΟΝΗ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΕ 
ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΛΙΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. ΔΥΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ.
ΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ Η MAPEI ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ. ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:  
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 
ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.
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the concept of Liberty aims for absoLute invoLvement 
between fLoors and waLLs which come to Life with 
a marked materic impact. from work spaces to 
reLaxation areas, our view conquers wider, more 
harmonious horizons which, whiLe creating their own 
personaLity, safeguard their overaLL compositionaL 
harmony. continuity which is then renewed through 
a diaLogue between interiors and exteriors.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 
ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΝΕΦΕΛΩΔΗ ΟΨΗ. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ, Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΟΨΗ ΚΑΤΑΚΤΑ ΕΥΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ. 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
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SHoWrooMS

Whether they be they for 
displaying haute couture, sports 
cars or rare, precious wines, 
their unifying feature is the 
atmosphere that architecture is 
capable of creating. The aesthetic 
counterpoint between floors and 
walls also involves merchandising 
features and lighting displays, in a 
harmonious dialogue.

Είτε πρόκειται για χώρους επίδειξης 
υψηλής ραπτικής, σπορ αυτοκινήτων 
ή σπανίων προϊόντων οινοποιίας, 
το κοινό χαρακτηριστικό είναι η 
ατμόσφαιρα που  δημιουργεί η 
αρχιτεκτονική τους.
Η αισθητική αντίθεση  δαπέδων 
και τοίχων εμπλουτίζεται από τα 
διακοσμητικά στοιχεία του χώρου και 
το φωτισμό.
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Ο κόσμος των γεύσεων μετατρέπεται όλο και 
πιο συχνά σε προνομιακό χώρο δημιουργικής 
αρχιτεκτονικής και οι αίθουσες των εστιατορίων 
προσθέτουν  οπτική απόλαυση στην ευχαρίστηση 
της γεύσης. Κάθε χώρος προσθέτει εκφραστική 
δύναμη χάρις  στις επιφάνειες των οποίων οι 
αποχρώσεις, οι υφές και οι αντιθέσεις μαγεύουν, 
αναδεικνύουν και ξεχωρίζουν.

The finer things in life increasingly provide privileged 

spaces for architectural creativity and meeting and 

gathering places can now add visual pleasure to 

those of the palate. Each individual surrounding 

offers an expressive force to the dining table, resting 

on surfaces where tones, textures and colours 

combine to charm, define and distinguish.

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α  &  Ε Σ Τ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Α

H O T E L S  &  R E S T a U R a N T S
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ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΝΑΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 

ΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. 

ΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. 

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ 

ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΚΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΦΗ.

NEw TEmplEs of wEllbEiNg which makE 

ThE viEw aNd EmoTioNal iNvolvEmENT 

aN EssENTial parT of whaT is oN offEr. 

wiTh aN addEd crEaTivE ExErcisE: iTs 

dialoguE wiTh ThE waTEr. ThE aNTiquE 

culTurE of spa cENTrEs combiNEs wiTh 

highly origiNal paThs. ThE harmoNy of 

ThE surfacEs is aT ThE rooT of ThEir 

charm, TacTilE as wEll as visual.
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Διαφορετικά επίπεδα στο ίδιο συνθετικό σύνολο με την παρουσία σκαλοπατιών και 

ανυψωμένων κατασκευών, απαιτούν νέες αρμονίες στο σχεδιασμό τους. Οι αισθητικές 

επιλογές των οριζόντιων επιφανειών μπορούν να εφαρμόζονται και στις κάθετες, αλλά και 

στα διακοσμητικά στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια μοναδική εκφραστική συνέχεια.
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LIVING SPACES 
WITH furnIsHIngs

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

different levels within the same compositional framework, with stairs and lift 

structures that require a new harmony within their design. The aesthetic choices 

for horizontal surfaces may also be incorporated vertically and in furnishings, to 

create surprisingly expressive continuity.
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΗ 
Ε Π Ι Λ Ο Γ Η

λευκή βάση  
white base

Ultratop Color paste
Καφέ
Brown

Η απόχρωση αλλάζει ανάλογα με το 
ποσοστό του Ultratop Color Paste που 
αναμειγνύεται στη λευκή ή στη φυσική 
βάση. Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης 
που εμπλέκεται, οι αποχρώσεις πρέπει 
να λαμβάνονται ως ενδεικτικές και 
μπορεί να διαφέρουν από εκείνες του 
πραγματικού προϊόντος.

Ultratop Color paste
Μαύρο
Black

Ultratop Color paste
Κόκκινο
Red

Ultratop Color paste
Κίτρινο
Yellow

Ultratop Color paste
Μπλε
Blue
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theColoUr
c h o i c e

φυσική βάση
natural base

The tone of each colour will 
change, depending on the 
amount of Ultratop Color 
Paste added to the white or 
natural base colours.
Due to the printing processes 
involved, the colours should be 
taken as merely indicative of the 
shades of the actual product.

Ultratop Color paste
Καφέ
Brown

Ultratop Color paste
Μαύρο
Black

Ultratop Color paste
Κόκκινο
Red

Ultratop Color paste
Κίτρινο
Yellow

Ultratop Color paste
Μπλε
Blue
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πλεονεκτήματα
advantages

βασικοί προορισμοί χρήσης
main areas of use

Για όλες τις επιφάνειες: οριζόντιες, 
κάθετες και οροφές

Νεφελώδεις, μονοχρωματικές 
ή πολύχρωμες επιφάνειες

Χρωματίζεται με απεριόριστα χρωματικά εφέ   

Εύκολη παρασκευή και εφαρμογή

Καλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην 
τριβή

Κατάλληλο για χώρους κατοικιών και  
καταστήματα με κίνηση πεζών

Για επικάλυψη υφιστάμενων 
επιφανειών ή κατασκευή νέων επενδύσεων

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ευχάριστο στην αφή

Νεφελώδη/δημιουργική όψη

Καθαρίζεται εύκολα 

Ουσιώδες, μοντέρνο, απέριττο

Συντηρείται εύκολα

For all types of surface: 
horizontal, vertical and ceilings

Nuvolato effect, monochromatic 
or tone on tone

Mixable into an infinite array of colours

Simple preparation and application

High strength and resistance 
to abrasion

Suitable for residential surroundings and 
commercial areas with intense foot traffic

For repairing existing surfaces and 
creating new coatings

Resistant to UV rays

Pleasant to the touch

Textured/creative tactile effect

Easy to clean

Essential, modern, sober

Easy maintenance

Χώροι κατοικιών 
και διακοσμητικά 
στοιχεία
Residential settings

Εστιατόρια 
και λόμπι 
ξενοδοχείων
Restaurants and 
Hotel lobbies

Μουσεία και 
πινακοθήκες
Museums and 
art galleries

Εμπορικά 
καταστήματα
Commercial
areas

Κέντρα ευεξίας 
και Spa
Wellness and spa 
centres

Σκαλοπάτια
Stairways
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1
Προετοιμασία
Ultratop Loft F
preparing Ultratop Loft F

3

4

1

2

2
Εφαρμογή
Ultratop Loft F με λεία 
μεταλλική σπάτουλα
applying Ultratop Loft F 
with a flat metallic trowel

3
Εφαρμογή Ultratop Loft W 
σε γυαλοχαρταρισμένη 
επιφάνεια
applying Ultratop Loft W 
after sandpapering of the 
surface

4
Εφαρμογή τελικής 
προστασίας με Mapefloor 
Finish 58 W
finishing with Mapefloor 
Finish 58 W

lEoNardo da 
viNci NATIONAL 
MUSEUM 
OF SCIENCE 
AND 
TECHNOLOGY

ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
LeoNARDo
DA ViNci
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Ultratop loft f

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:  λεπτόκοκκη σκόνη

Χρώμα: λευκό, φυσικό

Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m3): 1.100

Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%): 100

ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +23°C - 50% Σ.Υ.

Αναλογία ανάμειξης: 

περ. 32-35 μέρη νερού ανά 100 μέρη Ultratop Loft F 

κατά βάρος

Πάχος εφαρμογής ανά στρώση (mm): 1 

Πυκνότητα του μείγματος (kg/m3): 1.600

pH του μείγματος: 11

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά

Χρόνος πήξης: 80 λεπτά

Βατότητα: 3 ώρες

Χρόνος αναμονής πριν τη  δεύτερη στρώση: 24 h

Χρόνος αναμονής πριν την  τελική προστασία: 48 h

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Θλιπτική αντοχή στους +23°C (N/mm2): 

– μετά από 24 ώρες: 8

– μετά από 7 ημέρες: 18

– μετά από 28 ημέρες: 25 

Καμπτική αντοχή στους +23°C (N/mm2):  

– μετά από 24 ώρες: 4

– μετά από 7 ημέρες: 8

– μετά από 28 ημέρες: 10 

Αντοχή στην τριβή

Κατά Taber (τροχός H22, 500 g, 200 στροφές) 

εκφράζεται ως απώλεια βάρους (μέσες τιμές) (g):  

– μετά από 7 ημέρες: 0,7

– μετά από 28 ημέρες: 0,5 

Κατηγορία αντοχής στην τριβή (Böhme test)

– μετά από 28 ημέρες: A9

Ultratop loft W

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη

Χρώμα: λευκό, φυσικό

Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m3): 900

Περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλοιπο (%): 100

ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +23°C - 50% Σ.Υ.

Αναλογία ανάμειξης: 

περ. 32-35 μέρη νερού ανά 100 μέρη Ultratop Loft W 

κατά βάρος

Πάχος εφαρμογής ανά στρώση (mm): 1 

Πυκνότητα του μείγματος (kg/m3): 1.600

pH του μείγματος: 11

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά

Χρόνος πήξης: 80 λεπτά

Βατότητα: 3 ώρες

Χρόνος αναμονής πριν τη  δεύτερη στρώση: 24 h

Χρόνος αναμονής πριν την  τελική προστασία: 48 h

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Θλιπτική αντοχή στους +23°C (N/mm2): 

– μετά από 24 ώρες: 8

– μετά από 7 ημέρες: 18

– μετά από 28 ημέρες: 25 

Καμπτική αντοχή στους +23°C (N/mm2):  

– μετά από 24 ώρες: 5 

– μετά από 7 ημέρες: 9 

– μετά από 28 ημέρες: 12 

Αντοχή στην τριβή

Κατά Taber (τροχός H22, 500 g, 200 στροφές) 

εκφράζεται ως απώλεια βάρους (μέσες τιμές) (g):  

– μετά από 7 ημέρες: 0,7

– μετά από 28 ημέρες: 0,5 

Κατηγορία αντοχής στην τριβή (Böhme test)

– μετά από 28 ημέρες: A9

Ultratop Color paSte

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόρρευστη πάστα

Χρώμα: κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, καφέ

Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m3):  

από 1,16 έως 1,75 ανάλογα με το χρώμα

Αποθήκευση:  

18 μήνες σε στεγνό χώρο, στην αρχική συσκευασία

ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ +23°C - 50% Σ.Υ.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ultratop loft ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
• Mapefloor Finish 53 W/L για γυαλιστερό αποτέλεσμα
• Mapefloor Finish 54 W/S για σατινέ αποτέλεσμα
• Mapefloor Finish 58 W για ματ αποτέλεσμα
• Mapefloor Finish 630 για ημιγυαλιστερό αποτέλεσμα
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ULTRATOP LOFT F

PRODUCT IDENTITY

Consistency: fine powder

Colour: white or natural

Bulk density (kg/m3): 1,100

Dry solids content (%): 100

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Mixing ratio: 

approx. 32-35 parts water for 100 parts by weight  by 

Ultratop Loft F

Thickness of each coat (mm): 1 

Density of mix (kg/m3):  1,600

pH of mix: 11

Application temperature: from +5°C to +35°C

Workability time: 20 min.

Setting time: 80 min.

Set to foot traffic: 3 h

Waiting time before applying second coat: 24 h

Waiting time before applying finishing coat: 48 h

FINAL PERFORMANCE

Compressive strength at +23°C (N/mm2): 

– after 24 hours: 8 

– after 7 days: 18 

– after 28 days: 25 

Flexural strength at +23°C (N/mm2):  

– after 24 hours: 4 

– after 7 days: 8 

– after 28 days: 10 

Resistance to abrasion

Taber abrasion-meter (H22 disk, 500 g, 200 revs)

expressed as loss in weight (average value) (g): 

– after 7 days: 0.7 

– after 28 days: 0.5 

Abrasion resistance class (Böhme test)

– after 28 days: A9

ULTRATOP LOFT W

PRODUCT IDENTITY

Consistency: fine powder

Colour: white or natural

Bulk density (kg/m3): 900

Dry solids content (%): 100

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Mixing ratio:  

approx. 32-35 parts water for 100 parts by weight by 

Ultratop Loft W

Thickness of each coat (mm): 1 

Density of mix (kg/m3):  1,600

pH of mix: 11

Application temperature: from +5°C to +35°C

Workability time: 20 min.

Setting time: 80 min.

Set to foot traffic: 3 h

Waiting time before applying second coat: 24 h

Waiting time before applying finishing coat: 48 h

FINAL PERFORMANCE

Compressive strength at +23°C (N/mm2): 

– after 24 hours: 8 

– after 7 days: 18 

– after 28 days: 25 

Flexural strength at +23°C (N/mm2):  

– after 24 hours: 5 

– after 7 days: 9 

– after 28 days: 12 

Resistance to abrasion

Taber abrasion-meter (H22 disk, 500 g, 200 revs)

expressed as loss in weight (average value) (g): 

– after 7 days: 0.7 

– after 28 days: 0.5 

Abrasion resistance class (Böhme test)

– after 28 days: A9

ULTRATOP COLOR PASTE

PRODUCT IDENTITY

Consistency: fluid paste

Colour: yellow, black, red, blue, brown

Bulk density (kg/m3): 

from 1.16 to 1.75 depending on the colour

Storage:  

18 months in original packaging and dry place

APPLICATION DATA at +23°C - 50% R.H.

Application temperature: from +5°C to +35°C

TEchNical daTa

SURfaCES CREaTEd USiNg ULTRATOP LOFT MUST bE TREaTEd WiTH THE SUiTabLE fiNiSHiNg pROdUCT:
	 	 	 	 	 	 	 	 					 •	Mapefloor	Finish	53	W/L for surfaces with a shiny finish
	 	 	 	 	 	 	 	 					•	Mapefloor	Finish	54	W/S for surfaces with a satin finish
	 	 	 	 	 	 	 	 					•	Mapefloor	Finish	58	W  for surfaces with a matt finish
	 	 	 	 	 	 	 	 					•	Mapefloor	Finish	630 for surfaces with a semi-gloss finish
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