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1. előkészítés

Garantáltan szárazon tart! 
MUREXIN kenhető szigetelések!
A kerámia csempék vagy burkolólapok egyre inkább ki vannak téve az időjárás 
viszontagságainak. Mindenek előtt a nedves területeken támasztanak magas 
követelményeket a szigetelésekkel szemben.

A Murexin minden lakossági és nyilvános alkalma-
zási területre kínál megfelelő termékeket és rend-
szereket. Valamennyi Murexin kenhető vízszigete-
lő termék megfelel az en 14891, Onr 22207 és a 
ZDB előírásainak.

EN 14891

ez a norma európaszerte elismert, és érvényes 
minden folyékonyan felhordott vízzáró termékre, 
amelyek modifikált polimerbázisú cementhabarcs, 
diszperzió- és reakciógyantából épülnek fel, és 
kerámia csempék és burkolatok alá használatosak 
falra és padlóra, kül- és beltérbe, valamint meden-
cébe.

Az alapvető jellemzők magukba foglalják a rend-
szer tapadószilárdsági értékeinek a vizsgálatát 
(beton alapfelület – szigetelés- csemperagasztó 
– csempe) normál körülmények közötti –, víz alat-
ti- ill. meleg tárolás közben, fagyasztási-olvasztási 
ciklusok közben, és a meszes vízben történő táro-
lás esetén. A vízzárósági képesség felülvizsgálatát 
a továbbiakban egy lényegesen magasabb nyo-
mással kell elvégezni, mint korábban.

TERMÉK-TIPP: 
DKM 95 SzIGETElő- ÉS 
RaGaSzTóHabaRcS

Hidraulikusan kötő, vízzáró, ugyanak-
kor páraáteresztő, cementtartalmú, 
flexibilis, egykomponensű szigetelő- 
és ragasztóhabarcs.

További információ az 46. oldalon.

A repedésáthidalás vizsgálata is egy teljesen új 
módszerrel történik. Opcionálisan van lehetőség 
a klóros vízzel szembeni ellenállóság (P), és az 
alacsony hőmérsékleten való repedésáthidalás 
(O1 -5 °C-ig, O2 -20 ˚C-ig) vizsgálatára is. 

A vízzáró termékekkel szemben támasztott krité-
riumok a kötőanyaguk alapján három osztályba 
sorolhatóak, és a következő betűjelzések alapján 
ismerhetők fel:

cM Cementbázisú, folyékonyan felhordott vízzá-
ró termék

DM Diszperziós műgyanta bázisú folyékonyan 
felhordott vízzáró termék

RM reaktív műgyanta bázisú folyékonyan felhor-
dott vízzáró termék

A járulékos tulajdonságok alapján minden típuson 
belül megtalálhatók a következő osztályok:

O1 fokozott repedés áthidaló képesség alacsony 
hőmérsékleten -5°C-ig

O2 fokozott repedés áthidaló képesség alacsony 
hőmérsékleten -20°C-ig

P klóros vízzel szembeni ellenállóság 
(pl. medence)

ÚJ MINŐSÉG!

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011
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1. előkészítés 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

D4 Tapadóhíd
Oldószermentes, emissziószegény, egykomponensű, kvarchomokkal töltött, felhasználásra kész, gyorsan száradó disz-
perziós bázisú alapozó. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő tapadófelületet biztosít. Használható kül-és 
beltérben, falra és padlóra, szívó- és nem szívóképes alapfelületek  előkészítésésre. Alkalmas kiegyenlítéseknél, valamint 
burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére történő felújításoknál. GiS kód: D1. erősen szívó, 
cementtartalmú és kálcium-szulfát esztrich alapfelületeknél a D4 tapadóhídat 1:1 arányban vízzel kell hígítani.

anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg / m2 alapfelülettől függően. 
Száradási idő kálcium-szulfát esztrichnél min. 12 óra. Száradási idő nem szívó alapfelületnél kb. 60 perc.

1 kg m. kis doboz 10 db 320 db 9002689094395 9439 3 700 / kg 4 699

5 kg m. vödör 1 db 85 db 9002689100539 10053 2 310 / kg 14 669

10 kg m. vödör 1 db 36 db 9002689092346 9234 2 040 / kg 25 908

lF 1 Mélyalapozó
Kiváló minőségű, kékre színezett, műgyantadiszperziós alapozó nagyon jó beszivárgó képeséggel. Kül- és beltérben szívó 
alapfelületeknél, mint tapadóhíd, valamennyi ragasztóhoz, aljzatkiegyenlítőhöz, és kent szigetelésekhez.

anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg / m2 alapfelülettől függően. 
Száradási idő szívóképes felületnél kb. 15 perc. Száradási idő  nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra.

1 kg m. flakon 20 db - 9002428056905 5690 1 760 / kg 2 235

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002428056912 5691 1 435 / kg 9 112

10 kg m. kanna 1 db 42 db 9002428107027 1 0702 1 340 / kg 17 018

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002428120897 1 2089 1 200 / kg 38 100

aM 20 Kiegyenlitőhabarcs
Kiváló minőségű, víz- és fagyálló, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő speciális habarcs. A habarcs a speciális adalék-
anyagok miatt 20 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelke-
zik. Alkalmas kül- és beltérben, lakóhelyiségek egyenetlen fal és padlófelületeinek kiegyenlítésére burkolás előtt, valamint 
tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba, ipari nedves helyiségekbe, medencékbe és homlokzatokra. Burkolható kb. 2-4 óra 
után, a burkolattól és vastagságától függően.

anyagszükséglet: 1,6 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428040034 4003 182 / kg 5 779

SE 24 Gyorsesztrich
Gyárilag készre kevert, univerzálisan alkalmazható szárazesztrich kézi és gépi feldolgozásra. Beltérben kötött, csúsztatott 
vagy úsztatott esztrichként, valamint további adalékszer nélkül fűtöttesztrichként is használható. Magas kezdeti szilárd-
sággal rendelkezik és nedves helyiségekben (nem tartósan magas nedvesség) is alkalmazható. extrém alacsony maradék 
nedvességtartalom érhető el. Az Se 24 Gyorsesztrich 24 óra múlva járható és 48 óra múlva burkolható!

anyagszükséglet: kb. 20 kg / m2 / cm.

25 kg papírzsák 1 db 56 db 9002428089415 8941 145 / kg 4 604

DM 100 Vízáteresztő habarcs
Készre kevert, fagy- és kivirágzásbiztos, vízáteresztő C20/25 minőségű Trass habarcs kiváló minőségű kvarchomokkal. 
Kültérben kerámialapok és természetes kövek fektetéséhez alkalmazható, díszkőburkolatok fektetésekor mint vízáteresztő 
alapfelület, valamint vízáteresztő kötött esztrich. Alkalmazható nedves a nedvesre eljárással, vagy kiszáradást követően 
vékonyágyas fektetéshez és vízáteresztő rendszerekhez.

anyagszükséglet:  kb. 15 kg / m2 / cm. 
Rétegvastagság: megfelelő lejtésnél kb. 30-60 mm terheléstől és a tömörségtől függően. Terhelhető: kb. 3 nap után.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428110300 11030 200 / kg 6 350

C 30

F6
DIN EN 13813
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1. előkészítés 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

C 20

F6
DIN EN 13813

ST 15 Aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított hidraulikusan kötő, nagyon jól terülő önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, sima alapfelületek ké-
szítéséhez különböző burkolatok fektetése előtt 3-15 mm rétegvastagságig. Kb. 3 óra után járható és 24-36 óra után burkol-
ható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. en 13813 szerint CT-C25-F5.

anyagszükséglet: 1,6 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504113962 11396 136 / kg 4 318

ST 12 Aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított hidraulikusan kötő, nagyon jól terülő önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, sima alapfelületek 
készítéséhez különböző burkolatok fektetése előtt 12 mm rétegvastagságig. Kb. 6-8 óra után járható és 36 óra után burkol-
ható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. en 13813 szerint CT-C25-F5. 
GiS kód: ZP1.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504113955 11395 144 / kg 4 572

ST 25 Aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított, feszültségszegény, hidraulikusan kötő önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, sima alapfelületek 
készítéséhez különböző burkolatok, valamint csempék és természetes kövek fektetése előtt 2-35 mm rétegvastagságig. 
extrém egyenetlenségek kiegyenlítéséhez és nagyfelületű szintkiegyenlítéshez. Kb. 1-2 óra után járható és 24-36 óra után 
burkolható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél en 12529 szerint. en 
13813 szerint CT-C25-F6.

anyagszükséglet: 1,7 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504114938 11493 144 / kg 4 572

NE 30 extrém aljzatkiegyenlítő
Cementtartalmú, műgyantával javított, feszültségszegény, nagy szilárdságú, hidraulikusan kötő önterülő kiegyenlítő anyag. 
Beltéri, sima alapfelületek készítéséhez 30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek ki-
egyenlítésére valamint nagy felületek szintkiegyenlítésére. Kb. 1-2 óra után járható, kb. 24 óra után burkolható, a kiegyenlítés 
vastagságától és a burkolattól függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. en 13813 szerint CT-C40-F7. 
GiS kód: ZP1.

anyagszükséglet: 1,7 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504061768 6176 230 / kg 7 303

FMa 30 Kültéri aljzatkiegyenlítő
Cementtartalmú, műgyantával javított, feszültségszegény, hidrulikusan kötő önterülő aljzatkiegyenlítő kül- és beltéri, sima 
alapfelületek készítéséhez 5 - 30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, 
valamint nagy felületek szintkiegyenlítésére és szintkiképzéshez (lejtés kialakítására) max. 3%-ig. Kb. 1-2 óra után járható, 
kb. 24 óra után burkolható, a kiegyenlítés vastagságától és a burkolattól függően.  Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék 
terhelésnél. en 13813 szerint CT-C20-F6.

anyagszükséglet: 1,6 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689078722 7872 240 / kg 7 620

További alapozók, kiegyenlítők és egyéb termékek az előkészítéshez
a melegburkolás 1-3. fejezetében, a 6-14. oldalakon.
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1. előkészítés 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

EN 14891

GEPRÜFT NACH
EURONORM

2008

EN 14891

GEPRÜFT NACH
EURONORM

2008

CM O2

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

CM O

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2008

1 KS Folyékonyfólia
Oldószermentes, nem vízáteresztő, egykomponensű, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kenhető szigetelés. Ki-
zárólag beltérben alkalmazható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban) 
nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az en 14891 és az Onr 22207 W1 – W3 szabványoknak, valamint a ZDB előírása 
szerinti A0 nedvességterhelési osztálynak és az A igénybevételi osztálynak. Ajánlott felhordás két munkafolyamatban. ré-
tegvastagság: min. 1 mm, ajánlott: 1,5-2,0 mm. Szín: sárga.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető kb. 8 nap után.

7 kg m. vödör 1 db 85 db 9002428040072 4007 1 600 / kg 14 224

14 kg m. vödör 1 db 36 db 9002428040089 4008 1 500 / kg 26 670

25 kg m. vödör 1 db 24 db 9002428041741 4174 1 360 / kg 43 180

1 K Objekt Folyékonyfólia Rapid
Oldószermentes, gyorsan száradó, 3 óra után burkolható, vízzáró, egykomponensű, felhasználásra kész, tartósan elaszti-
kus, hézag- és varratmentes kenhető szigetelő anyag. Kizárólag beltérben alkalmazható, hézagmentes szigeteléshez köz-
vetlenül a kerámia burkolatok alá zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az 
en 14891 és az Onr 22207 W1 – W3 szabványoknak, valamint a ZDB előírása szerinti A0 nedvességterhelési osztálynak. 
Ajánlott felhordás két munkafolyamatban. rétegvastagság: min. 1 mm, ajánlott: 1,5-2,0 mm. Szín: világoskék.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 10 perc, burkolható: kb. 3 óra, terhelhető kb. 6 nap után.

15 kg m. vödör 1 db 36 db 9002428142042 14204 1 450 / kg 27 623

aDS 100 Zuhanykabin szigetelés szett
Beltérben, (pl. fürdőszobákban, zuhanyzókban és egyéb vizes helyiségekben) használati víz elleni szigetelésre, ragasztott 
hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva tökéletesen vízzáró szigetelés alakítható ki. A szett tartalma: 1 db LF 1 mély-
alapozó (1 kg), 1 db 1 KS Folyékonyfólia (7 kg), 1 db Hajlaterősítő szalag (5 fm), 2 db csőátvezetés szigetelő elem és 1 db 
festőhenger (10 cm) nyéllel.

szett m. vödör 1 db 24 db 9002428123744 12374 25 525 / db 32 417

2 KS Folyékonyfólia
Gyors kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, hézag és varratmentes, kétkomponensű kenhető szigetelés. Alacsony hő-
mérsékleten is elasztikus. Kül- és beltérben használható hézagmentes szigeteléshez, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt 
(pl.: zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban, teraszon és erkélyen) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az en 14891 
CM O2 és az Onr 22207 W1 – W4 szabványoknak, valamint a ZDB előírása szerinti A0 és B0 nedvességterhelési osztályok-
nak. Keverési arány: A komp. : B komp. = 1 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 90 perc, burkolható: kb. 3 óra, terhelhető kb. 3 nap után.

12 kg m. vödör (A+B komp) 24 db 9002428048771 4877 1 850 / kg 28 194

50 kg m. kanna + p.zs. (A+B komp) 12 db 9002428040447 4044 1 550 / kg 98 425

Hydro basic 2K Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű ken-
hető szigetelés. Kül- és beltérben alkalmazható hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alá zuhany-
zókban, tusolókban, fürdőszobákban, teraszra és erkélyre valamint medencékbe. Megfelel az en 14891 CM O és az Onr 
22207 W1 – W4 szabványoknak, valamint a ZDB előírása szerinti A0 és B0 nedvességterhelési osztályoknak. Keverési arány: 
A komp. : B komp. = 3 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 4 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető kb. 4 nap után.

20 kg m. kanna + p.zs. (A+B komp) 24 db 9002428141052 14105 880 / kg 22 352
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CM OP

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2008

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

C2 S2
2008

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

PD 1K Profi Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, nem vízáteresztő, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű, kül- és beltéri kenhető szigetelés hézag- és 
varratmentes szigetelésre. Felhordható hengreleve és glettelve is. Megfelel az en 14891 CM OP és az Onr 22207 W1 – W4 
szabványoknak, valamint a ZDB előírása szerinti A0 és B0 nedvességterhelési osztályoknak. A hézagmentes szigeteléshez 
közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és padlóra, erkélyre, teraszra, valamint ivóvíztartályokhoz és medencékhez. 
Ajánlott minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető kb. 6 nap után.

18 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428117293 11729 1 020 / kg 23 317

DF 2K Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkom-
ponensű kenhető szigetelés.  Kül- és beltéri szigeteléshez használható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra és pad-
lóra (pl.: zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban, ivóvíztartályokban, uszodákban, teraszon, erkélyen, homlokzatokon 
és valamennyi ipari nedves helyiségekben). Megfelel az en 14891 CM O2P és az Onr 22207 W1 – W4 szabványoknak, va-
lamint a ZDB előírása szerinti A0 és B0 nedvességterhelési osztályoknak és az A és B igénybevételi osztályoknak. Keverési 
arány - porkomponenst a folyadékkomponenshez - A komp. : B komp. = 2 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két 
munkafolyamatban felhordva. repedésmentes: -35°C – +80°C. Víznyomásra vizsgálva: (előlről) 7 bar.

anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető kb. 8 nap után.

9 kg m. vödör (A+B komp.) 33 db 9002428040058 4005 1 450 / kg 16 574

18 kg m. vödör (A+B komp.) 24 db 9002428040065 4006 1 200 / kg 27 432

37,5 kg m. kanna + p. zs. (A+B komp.) 12 db 9002428056929 5692 1 110 / kg 52 864

DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs
Hidraulikus kötésű, vízzáró, páraáteresztő, cementtartalmú, flexibilis, egykomponensű szigetelő- és ragasztóhabarcs. 
Kül- és beltérben hézag- és varratmentes szigeteléshez, falon és padlón, közvetlenül a kerámia burkolatok alá, valamint 
kerámia burkolatok padlóra történő ragasztásához, nagyobb mechanikai és hőterhelésű igénybevételeknél, mint pl. erké-
lyek és teraszok (különösen finomkőlapok ragasztásához), fa- vagy fém alapfelületeknél stb. A szigetelés és ragasztás két 
munkafolyamatban történik.

anyagszükséglet:  szigetelésként 1,5 kg / m2 / mm (javasolt min. 2 mm vastagságban). 
 ragasztóként kb. 3 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

20 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428139783 13978 920 / kg 23 368

EP 70 bM Többcélú epoxigyanta
Zsugorodásmentes, modifikált, oldószermentes, sárgásan áttetsző, hígfolyós, töltetlen, kétkomponensű epoxigyanta rend-
szer univerzális építőipari felhasználásokhoz. Az anyag vastag rétegben is kikeményedik, szappanosodás- és ütésálló és 
az alapfelülettel szemben messzemenően feszültségmentes. Kül- és beltérben alkalmazható az epoxi bevonatok alapozó-
jaként, esztrichek felújításához, esztrichrepedések injektáló eljárásához, kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához, 
gépalapok és támfák öntésére, párazárásra (nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 4,5 – 5,0 CM %-ig, ehhez 2 
munkamenetben min. 450 g / m2 szükséges), bevonatként, erősen nedvszívó alapfelületek impregnálására, glettelhető és 
önterülő habarcs formájában ragasztásra és öntésre használható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 2 : 1.

anyagszükséglet: alapozáshoz kb. 0,30 kg / m2 / réteg alapfelülettől és felhasználástól függően. 
 párazárásra: kb. 0,40-0,45 kg / m2. 
 glettelt bevonatként: kb. 0,7 kg / m2. 
 műgyanta habarcs készítéséhez: kb. 0,3 kg / m2 / mm rétegvastagság

4,5 kg egység 4 460 / kg 25 489

3 kg fémvödör A komp 80 db 9002689063414 6341

1,5 kg fémkanna B komp 198 db 9002689063452 6345

30 kg egység 3 530 / kg 134 493

20 kg fémvödör A komp 16 db 9002689076452 7645

10 kg fémvödör B komp 42 db 9002689076469 7646

1. előkészítés 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.
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PU 500 univerzális szigetelés
Flexibilis, oldószermentes, hidegen feldolgozható, sötétszürke színű, kétkomponensű poliuretán bázisú, univerzális kenhető 
szigetelés. Tixotróp – függőleges felületen sem csúszik meg. A kikeményedett bevonat elasztikus, ellenállóképes az ütéssel 
és a kopással szemben, valamint jó vegyi ellenállósággal rendelkezik. Közvetlenül a kerámia burkolatok alatt, úszómeden-
céknél, termálfürdőkben, üzemi konyhákban, ipari nedves helyiségekben, zuhanyzókban, fürdőkben, teraszra, loggiakra, 
erkélyekre, víztisztító berendezéseknél, stb. használható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 6,25 : 1.

anyagszükséglet: 1,4 kg / m2 / mm.

23,2 kg egység 4 500 / kg 132 588

20 kg fémvödör A komp. 16 db 9002689088622 8862

3,2 kg fémkanna B komp. 99 db 9002689070696 7069

1. előkészítés 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Kvarchomok
Szárított és mosott kvarchomok különböző szemcse-osztályokban. Javító anyagok töltésére valamint epoxi és poliuretán 
gyantákhoz, alapozások és párazárások kvarchomokkal történő megszórásához, önterülő habarcsok és műgyantahabar-
csok készítéséhez.

25 kg papírzsák 0,1-0,4 mm 42 db OH104206 115 / kg 3 651

25 kg papírzsák 0,2-0,6 mm 42 db OK206206 125 / kg 3 969

25 kg papírzsák 0,4-1,0 mm 42 db OK410206 135 / kg 4 286

25 kg papírzsák 0,8-1,2 mm 42 db OK812206 140 / kg 4 445

25 kg papírzsák 0,8-1,6 mm 42 db OK816206 140 / kg 4 445

25 kg papírzsák 1,0-2,5 mm 42 db OK125206 120 / kg 3 810

elválasztó filc
Feszültségcsökkentő, nem nyúló – és szakadó poliészterfilc problémás alapfelületek megerősítésére. Használható erősítő-
betétként kerámiaburkolatok alatt. A filcet beágyazzuk a ragasztóba (Flex csemperagasztó) és ezáltal elválasztja a kerámia-
burkolatot az alapfelülettől. időjárásálló!

Tekercs: 50 m2.

50 m2 tekercs 1 db 12 db 9002689125921 12592 1 350 / m2 85 725

unitop elválasztó lap
Feszültség- és lépéshangcsökkentő lemez speciális alapfelületű problémáknál kerámia burkolathoz, valamint parkettához 
és többrétegű parkettához kül- és beltérben. Az unitop nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik 
szét, korhadásálló.

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m2.

1 db 4 mm 1 db 200 db 9002428047507 04750 3 560 / db 4 521

1 db 9 mm 1 db 100 db 9002428047521 04752 5 430 / db 6 896

1 db 15 mm 1 db 60 db 9002428047538 04753 8 220 / db 10 439

Akusztik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap, 4 mm
Feszültség- és lépéshangcsökkentő – többrétegű szendvicsréteg (beépített speciális gumilap) - elválasztó lemez ke-
rámia burkolathoz, valamint parkettához és többrétegű parkettához problémás alapfelületek esetén. elválasztó- és 
lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (3 kn / m2 forgalmi terhelésig) beltérben kerámia burkolatok 
alá, valamint új épületeknél és speciális felújítási területeken is.

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m2. Tolerancia: vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,5 mm. 
anyagvastagság: kb. 4 mm.

1 db 4 mm 1 db 200 db 9002428140659 14065 3 800 / db 4 826
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TG 50 Üvegszövetháló
Alkáliálló üvegszövet, pl. vízszigeteléseknél repedésállóság és szakítószilárdság növelésére. Szélesség: 1,0 m.

anyagszükséglet: 1,1 fm / m2.

50 m2 tekercs 1 db 33 db 9002428040126 4012 280 / m2 17 780

Db 70 Hajlaterősítő szalag
Szövettel ellátott, elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon kiálló szövettel, egy szövetmentes résszel, mely kétoldali filcel 
van ellátva az optimális beágyazáshoz, vízzáró, vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. Falon és 
padlón a kenhető szigetelések rendszereleme. Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére 
használható.

10 fm tekercs 1 db 392 db 9002428040096 4009 920 / fm 11 684

120 mm

50 fm tekercs 1 db 100 db 9002428040102 4010 830 / fm 52 705

120 mm

25 fm tekercs 1 db 80 db 9002428101063 10106 1 600 / fm 50 800

széles, 240 mm

1 db – 25 db

külső sarok 9002428053713 5371 1 680 / db 2 134

belső sarok 9002428053720 5372 1 680 / db 2 134

Gully szigetelés
Vízzáró, kétoldali filckasírozással ellátott, elasztikus szigetelőanyag. Vegyileg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóol-
datoknak. Alkalmas vízlevezetőknél vagy padlóösszefolyóknál a kenhető szigetelések rendszerelemeként.

Méret: 350 x 350 mm (+ / - 5 mm), vastagság: 1 mm (+ / - 0,3 mm).

1 db – 10 db 1000 db   9002428040171 4017 7 000 / db 8 890

Dz 35 és Dz 70 Szigetelőmandzsetta
Kétoldali szigetelőmandzsetta filckasírozással. nagy elasztikussággal rendelkezik terhelések során. A mandzsettával a kü-
lönböző csőátvezetéseket lehet szigetelni. A Murexin szigetelőmandzsetta nem ereszti át a vizet, valamint vegyileg ellenáll a 
hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. A mandzsetta a szigeteléseknek egy rendszerelemét képezi (vízbekötés / -el-
vezetés) a Murexin szigetelőtermékekkel illetve – rendszerekkel együtt.

Dz 35: tágulási képesség Ø 35 mm, külső Ø 100 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés. 
Dz 70: tágulási képesség Ø 70 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

1 db – 25 db 1000 db

DZ 35 9002428134337 13433 1 420 / db 1 803

DZ 70 9002428134320 13432 1 650 / db 2 096

Db 30 Objekt hajlaterősítő szalag
Szövettel ellátott, elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon kiálló szövettel, egy szövetmentes résszel, melynek hátoldala 
filcbevonattal van ellátva az optimális beágyazódáshoz, vízzáró.  
 

50 fm tekercs - 120 db   9002428139493 13949 645 / fm 40 958

DbS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag
Az öntapadó hajlaterősítő szalag. erősen elasztikus, öntapadó butilkaucsukkal bevonva.Vastagság: 0,8 mm.

25 fm tekercs 4 db 120 db 9002428137796 13779 1 020 / fm 32 385

1. előkészítés 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.
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alakváltozási képesség 
A kikeményedett, cementtartalmú habarcsok alakválto-
zási képességét a következő osztályokba sorolják.
S1: alakváltozásra képes ragasztó ≥2,5 és <5 mm
S2: nagy alakváltozásra képes ragasztó ≥5 mm 

Diszperziós ragasztók
A D1 és D2 a ragasztók nyírási tapadószilárdságát adják 
meg (en 12004).
D1:  Általános követelményű diszperziós ragasztó
 Kezdeti és hevítéses öregedés utáni nyírási tapadó-

szilárdság ≥ 1,00 n / mm2

D2: Fokozott követelményű diszperziós ragasztó
 Kezdeti és hevítéses öregedés utáni nyírási tapadó-

szilárdság ≥ 1,00 n / mm2, nyírási tapadó szilárdság vízbe 
merítés után ≥ 0,5 n / mm2 és nyírási tapadószilárdság 
megnövelt hőmérsékleten ≥ 1,00 n / mm2

Reaktív műgyanta ragasztók
A r1 és r2 a reaktív műgyanta ragasztók nyírási tapadó-
szilárdságát adják meg (en 12004).
R1: Általános követelményű reaktív műgyanta ragasztó
 Kezdeti és vízbe merítés utáni nyírási tapadó-

szilárdság ≥ 2,00 n / mm2

R2: Fokozott követelményű reaktív műgyanta ragasztó
 Kezdeti és vízbe merítés utáni nyírási tapadó-

szilárdság ≥ 2,00 n / mm2 és nyírási tapadószilárdság 
hősokk után ≥ 2,00 n / mm2

Felhasználási tulajdonságok
A T, e és F betűk a felhasználási tulajdonságok választha-
tó jellemzőit adják meg.
T = tixotrop: állékony, csökkentett lecsúszású ragasztó 
E = extended open time: meghosszabbított nyitott idejű 
ragasztó (30 perc), (csak a cementtartalmú és a diszper-
ziós ragasztóknál)
F = fast setting: gyors kötésű (tapadószilárdság 6 óra után 
már 0,5 n / mm2), (csak a cementtartalmú ragasztóknál)

2. ragasztás

Garantáltan tart! 
A MUREXIN ragasztókkal!
A MUREXIN ragasztók az EN 12004 ill. 12002 szabványok szerint vannak be-
vizsgálva és osztályozva. Ez a legmagasabb minőséget jelenti, ami a csomago-
láson található jelölésekből azonnal felismerhető.

cementtartalmú ragasztóanyagok

A C1 és C2 a húzási tapadószilárdságot határozza meg (en 12004). Bármely cementes ragasztóhabarcs iránt támasz-
tott legkisebb követelményt a C1 osztály teljesíti legalább 0,5 n / mm2 értékkel, általános igénybevételre. A C2 osztály 
a ragasztók legalább 1 n / mm2 húzási tapadószilárdsági értékét jelöli, fokozott igénybevételre. A C1 és C2 osztályok 
húzási tapadószilárdság vizsgálati értékeit négy különböző tárolási mód szerint határozzák meg.

 C1 osztály C2 osztály

kezdeti húzási tapadószilárdság ≥ 0,5 n / mm2 ≥ 1,00 n / mm2

húzási tapadószilárdság vízbe merítés után ≥ 0,5 n / mm2 ≥ 1,00 n / mm2

húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 0,5 n / mm2 ≥ 1,00 n / mm2

húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után ≥ 0,5 n / mm2 ≥ 1,00 n / mm2

TERMÉK-TIPP: 
FbS 75 GyORS 
FOlyÉKONyÁGyaS 
RaGaSzTóHabaRcS

Poralakú, víz- és fagyálló, flexibilis, 
hidraulikus kötésű folyékonyágyas 
ragasztó.

További információ az 54. oldalon.

C2 E S1
2008
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2. ragasztás 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

C1

C1 TE

C2 T

S2 ragasztóemulzió
Műanyag diszperziós emulzió, mely megnöveli a Murexin ragasztóhabarcsok rugalmasságát és tapadását. A ragasztó-
emulzió hozzáadásával egy nagy alakváltozásra képes ragasztóhabarcsot hozhatunk létre, amitől a ragasztóhabarcs egy 
magasabb osztályba sorolható lesz: S1-ről S2-re (en 12004, illetve en 12002 szerint), valamint az alakváltozásra nem képes 
ragasztóból S1 alakváltozásra képes ragasztó érhető el. A Murexin ragasztók javítására kül- és beltérben a nagyobb statikus 
vagy hőterhelésnek kitett felületeknél, a fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére pl. padlófűtés, 
terasz, erkély, homlokzatok burkolásainál.

anyagszükséglet: 3 kg emulzió 13 kg ragasztóhabarcshoz 
 5 kg emulzió 25 kg ragasztóhabarcshoz

3 kg m. kanna 1 db 144 db 9002428154670 15467 2 950 / kg 11 240

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002428154687 15468 2 670 / kg 16 955

bFK 02 Alap ragasztóhabarcs
normál minőségű ragasztóhabarcs. Víz- és fagyálló. nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 500 cm2) 
nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010028 001002 54 / kg 1 715

bFK 03 Alap ragasztóhabarcs
normál minőségű, poralakú, élelmiszerbarát, víz-és fagyálló, hidraulikusan kötő, vékonyágyas ragasztó csökkentett lecsú-
szással. nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm2) nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és 
aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

4 kg papírzsacskó 5 db 120 db 5996504404534 40453 176 / kg 894

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010035 001003 62 / kg 1 969

KMG 15 normál ragasztóhabarcs
normál minőségű ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Víz- és fagyálló. nedvszí-
vó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm2) kerámia és greslapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben 
és fedett kültérben.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010158 001015 86 / kg 2 731

extra ragasztóhabarcs
emelt minőségű, por alakú, hidraulikus kötőanyagú, víz- és fagyálló, flexibilis, vékonyágyas csemperagasztó. A csökkentett 
lecsúszás és a magas kezdeti szilárdság miatt különösen javasolt oldalfalakon is. nedvszívó alapfelületeken, gipszkarton 
felületeken, kis- és közepes méretű (max. 900 cm2) kerámia- és greslapok ragasztására, falon és padlón, beltérben és fedett 
kültérben. Alkalmas padlófűtésre is.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430561186 56118 112 / kg 3 556
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2. ragasztás 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

C2 T

C2 TE

C2 TE

C2 TE

C2 TE

KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs
emelt minőségű, flexibilis, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű vékonyágyas ragasztó, csökkentett 
lecsúszással. Kerámia fal- és padlócsempék, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok burkolására, bel- és kültérben. 
Alkalmas padlófűtésre és szerelt gipszkartonra falra is.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010257 001025 128 / kg 4 064

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs
emelt minőségű, poralakú, víz és fagyálló, flexibilis ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott 
idővel. Alkalmas kül- és beltérben, kerámiacsempék, burkolólapok, kis vízfelvételű (0,5 % alatti) finomkőlapok és csem-
pét csempére történő ragasztáshoz, beltéri kent szigetelésekre és padlófűtéshez. ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504098023 9802 151 / kg 4 794

KPF 31 Profiflex ragasztóhabarcs – fehér
Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, víz és fagyálló, flexibilis ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosz-
szabbított nyitott idővel. Alkalmas kül- és beltérben, teraszokra, csempét csempére történő ragasztáshoz, beltérben kent 
szigetelésekre, gipszkartonra, padlófűtéshez. Alkalmas üvegmozaik és világos természetes kövek burkolásához is.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428124888 12488 218 / kg 6 922

Mb 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs
Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű ragasztóhabarcs, 4-20 mm rétegvastagságban. Padlófű-
tésre alkalmas. Alkalmazható kül-és beltérben kerámia fal- és járólapok, természeteskövek, finomkőlapok, hasított- és 
klinkerlapok, kéziformázott kövek, téglaburkolatok ragasztására, valamint az egyenetlen, szabálytalan lapok ragasztásához, 
az alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504140838 14083 165 / kg 5 239

KGX 45 univerzál flexibilis ragasztóhabarcs
emelt minőségű  poralakú  víz- és fagyálló  élelmiszerbarát  flexibilis ragasztó  csökkentett lecsúszással és meghosszab-
bított nyitott idővel. Alkalmas beltéri és kültéri (teraszon és erkélyen) kent szigetelésekre  kerámia fal- és padlócsempék  
lapok  greslapok burkolására  valamint meglévő hidegburkolatokra  gipszkartonra ill. padlófűtésre  teraszokra  erkélyekre  
medencékhez.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

4 kg papírzacskó 5 db 120 db 5996504603012 60301 292 / kg 1 483

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504056948 5694 175 / kg 5 556

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010455 001045 175 / kg 5 556
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2. ragasztás 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

C2 TE S1
2008

C2 TE S1
2008

C2 F S1
2008

KGF 65 Totál Flex ragasztóhabarcs
emelt minőségű, poralakú, deformálódásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, vékonyágyazású 
flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Különböző kerámia csempék, sötét lapok, ter-
mészetes kövek, greslapok burkolására kül- és beltérben nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Külö-
nösen ajánlott kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, úszó- és termálmedencékbe, fürdőkbe, homlokzatokra, csempét 
csempére történő ragasztáshoz.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

8 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002428040300 4030 365 / kg 3 708

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504040312 4031 200 / kg 6 350

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010653 001065 200 / kg 6 350

KWF 61 Flex ragasztóhabarcs porzáscsökkentett – fehér
Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, deformálódásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, középágyazású 
(3-20 mm vtg.) flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Különböző kerámia csempék, la-
pok, természetes kövek, üvegmozaikok, greslapok burkolására, kül- és beltérben, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek 
kitett felületeken. Különösen ajánlott kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, úszó- és termálmedencékbe, fürdőkbe, 
csempét csempére történő ragasztáshoz, valamint áttetsző, világos természetes kövek burkolásához.

anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
 kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m2 / mm.

8 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002428146163 14616 490 / kg 4 978

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428136881 13688 335 / kg 10 636

SFK 85 Gyors-flex csemperagasztó 
emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, középágyazású (4-20 
mm vtg.) szürke színű ragasztó. Különböző kerámia csempék, mozaikok, hasított- és greslapok, klinkerlapok, kéziformázott 
kövek, téglaburkolatok, természetes kövek ragasztásához kül- és beltérben falra és padlóra. nagyformátumú lapokhoz is, 
valamint könnyűszerkezetes építőelemek, üvegszálas-, keményhab- és Murexin unitop lemezek ragasztásához.

anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
 kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m2 / mm. 
Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504112262 11226 275 / kg 8 731

SK 15 Gyors javítóragasztó
Gyorskötésű (járható / fugázható kb. 90 perc után), speciális ragasztó, 4-10 mm közötti ragasztáshoz, csökkentett lecsú-
szással. egy speciális recept által más ragasztóval történő összekeveréshez is alkalmas. Gyors javítási munkálatokhoz, 
korán terhelhető felületek burkolásához, valamint hidegebb hőmérsékleteknél történő ragasztáshoz alkalmazható. A normál 
kötésű ragasztók hozzáadásával a fazékidőt lehet változtatni, amivel beállítható a kívánt feldolgozási idő.

anyagszükséglet: kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően.

SK 15 Gyors : KGX 45 Univerzál keveréke: Keverési arány Járható / fugázható 
 1:1 kb. 4 óra 
 1:2 kb. 6 óra 
 1:3 kb. 12 óra

15 kg papírzsák 1 db 54 db 9002428117309 11730 430 / kg 8 192
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2. ragasztás 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

C2 T S1
2008

2008

2008

zE 10 Trass cement
PZ 275 minőségi osztályú portlandcement, osztrák Trass adalékanyaggal, megfelel a CeM ii/A-M 32,5 besorolásnak. Jó 
szilárdulási tulajdonság nagyobb utószilárdulással. Alacsony hőtermelődés, jobb vízátnemeresztő képessség és alacso-
nyabb kivirágzás. Alkalmas esztrichekhez, lapokhoz, természeteskövekhez és csempeburkolatokhoz. Habarcskészítéskor a 
szokásos arányban mészhidráttal vagy oltottmésszel keverhető.

anyagszükséglet: kb. 4,5 kg / m2 / cm 1:5 keverési aránynál

20 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428117460 11746 230 / kg 5 842

KTF 55 Trass Flex ragasztóhabarcs
emelt minőségű, poralakú, deformálódásra képes, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű, középágyazású ragasztó (3-20 mm) 
csökkentett lecsúszással, különösen természetes kövekhez és a homlokzatokhoz. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot 
kínál a kivirágzások és az elszíneződések ellen. Alkalmazható kül-és beltérben, kerámia csempék, lapok, nem áttetsző 
természeteskövek, mozaikok, cotto és térkövek flexibilis ragasztásához, valamint erősen formált lapok ragasztására, az 
alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
 kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m2 / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428056936 5693 295 / kg 9 366

SFK 85 Trass Gyors-flex ragasztóhabarcs
emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, középágyazású (4-
20 mm vtg.) szürke színű ragasztó. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot kínál kivirágzások és az elszíneződések ellen. 
Különböző kerámia csempék, mozaikok, hasított- és greslapok, klinkerlapok, kéziformázott kövek, téglaburkolatok, nem 
áttetsző természetes kövek ragasztásához kül- és beltérben falra és padlóra. nagyformátumú lapokhoz is, valamint könnyű-
szerkezetes építőelemek, üvegszálas-, keményhab- és Murexin unitop lemezek ragasztásához.

anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
 kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m2 / mm. 
Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428146606 14660 375 / kg 11 906

SFK 81 Gyors-flex ragasztóhabarcs – fehér
Fehér színű, gyorsan kötő, emelt minőségű, poralakú, deformálódásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus köté-
sű, középágyazású (4-20 mm vtg.) flexragasztó. Világos burkolatoknál nem történik színátütés, ezért a fehér színe miatt 
alkalmas áttetsző, természetes kövek és márvány lapok ragasztására. Különböző kerámia csempék, lapok, természetes 
kövek, greslapok burkolására, kül- és beltérben, nagyobb mechanikai vagy hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen 
ajánlott kenhető vízszigetelésekre, csempét csempére történő ragasztáshoz és nagyformátumú lapok és természetes kövek 
burkolásához.

anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
 kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m2 / mm. 
Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428072271 7227 375 / kg 11 906
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2. ragasztás 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

C2 E S1
2008

M 41 MaXIMO Flexragasztó – fehér
Fehér színű, poralakú, porzáscsökkentett, élelmiszerbarát, hidraulikus kötésű, rendkívül kiadós (+30%) flexragasztó, magas 
fagyállóságú, víztaszító és a hőtároló képessége miatt pozitívan hat a szobahőmérsékletre. Kül és beltérben alkalmazható 
minden típusú kerámia burkolat, greslap és természetes kövek ragasztásához, valamint falon és padlón történő kiegyen-
lítéséhez az építőiparban szokásos alapfelületeken. A legjobb megoldás a falon a csempék megcsúszásának megakadá-
lyozására. rétegvastagság: 2-15 mm. Padlófűtésnél a ragasztónak kitűnő a hőtároló képessége. A könnyű adalékai miatt 
ideálisan alkalmazható könnyűszerkezetes építkezésben.

anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
Járható / fugázható: kb. 12 óra után (vékonyágyazásnál).

13 kg papírzsák 1 db 72 db 9002428138373 13837 500 / kg 8 255

FbS 75 Gyors-folyékonyágyas ragasztóhabarcs
Poralakú, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, folyékonyágyas ragasztó. Alkalmazható kül-és beltérben kerámia 
csempék- és lapok, finomkőlapok, valamint klinker- és hasítottlapok ragasztásához nagyobb mechanikai és hőterhelésű 
felületeknél. Különösen alkalmas nagyformátumú lapokhoz, valamint természetes kövekhez (nem áttetsző). Max. réteg-
vastagság: 10 mm.

anyagszükséglet: fogazott glettvas 10 x 10 x 10 mm: kb. 3,5 kg / m2. 
 íves fogazású glettvas: kb. 4,5 kg / m2. 
Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonyágyazásnál).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428146125 14612 325 / kg 10 319

C2 TE S1
2008

C2 S2
2008 DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs

Hidraulikus kötésű, vízzáró, páraáteresztő, cementtartalmú, flexibilis, egykomponensű szigetelő- és ragasztóhabarcs. 
Kül- és beltérben a hézag- és varratmentes szigeteléshez falon és padlón közvetlenül a kerámia burkolatok alá, valamint 
kerámia burkolatok padlóra történő ragasztásához, nagyobb mechanikai és hőterhelésű igénybevételeknél, mint pl. erké-
lyek és teraszok (különösen finomkőlapok ragasztásához), fa- vagy fém alapfelületeknél stb. A szigetelés és ragasztás két 
munkafolyamatban történik.

anyagszükséglet: szigetelésként 1,5 kg / m2 / mm (javasolt min. 2 mm vastagságban). 
 ragasztóként kb. 3 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

20 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428139783 13978 920 / kg 23 368

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

EKy 90 és EKy 91 univerzális epoxi ragasztó
Élelmiszerbarát, vízzáró, fagyálló, oldószermentes, hőmérsékletálló, baktériumgátló, öregedésálló, vegyszerálló, két kom-
ponensű epoxigyanta-ragasztó, vékonyágyazású ragasztáshoz oldalfalon és padlón. Kül-és beltérben kerámiacsempék, 
lapok, mozaikok ragasztására és fugázására használható. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati 
zsíradékoknál, vegyszereknél, valamint ívóvíztarályokban. Teljesíti a DVGW-W 270 előírásait. Keverési arány: A komp.: B 
komp. = 3 : 1. Max. rétegvastagság: 5 mm.

anyagszükséglet: kb. 3 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
Kikeményedés/járható: kb. 24 óra után. Vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után.

6 kg fémvödör 1 db 60 db

eKY 90 – szürke színben 9002428040478 4047 2 400 / kg 18 288

eKY 91 – fehér színben 9002428146590 14659 2 500 / kg 19 050

ecological low dust economicheat storingecological

 low dust

plus

economic
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2. ragasztás 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

D2 TE
2008

Dispersionskleber

KD 11 Diszperziós ragasztó
Felhasználásra kész, flexibilis és alakítható diszperziós ragasztó, vékonyágyas csemperagasztáshoz. Csak beltéri helyi-
ségekben (nedves helyiségek falfelületeire is) kerámiacsempék és lapok (30 x 60 cm), mozaikok ragasztására, valamint 
javításokhoz használható. Max. rétegvastagság: 4 mm.

anyagszükséglet:  kb. 2 kg / m2 a burkolat típusától függően. 
Járható / fugázható: kb. 2 nap után.

1 kg m. kis doboz 12 db 288 db 9002428146262 14626 3 000 / kg 3 810

12 kg m. vödör 1 db 36 db 9002428146279 14627 980 / kg 14 935

25 kg m. vödör 1 db 24 db 9002428146286 14628 920 / kg 29 210

X-bond MS-K 88 Speciális ragasztó
Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MS technológiával. Az erősen tapadó szigetelő- és 
ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettelt nem szívó felületeken kül- és beltérben. Alkalmas 
mint szigetelő- és ragasztóanyag parkettákhoz, mint ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, valamint kerámia, csempe, kő, 
fa és parketta ragasztására. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, uV- és időjárásálló, valamint 
átfesthető. nagyon emisszószegény eC1 és semleges szagú. Padlófűtésre megfelelő.

anyagszükséglet: kb. 0,60-1,50 kg / m2 az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően. 
Kikeményedési idő: kb. 12-48 óra, végszilárdság: kb. 48 óra után, nyitott idő (fektetési idő): kb. 30-40 perc.

15 kg m. vödör 1 db 36 db 9002689125938 12593 3 500 / kg 66 675

X-bond MS-K 88 Speciális ragasztó express
Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MS technológiával. A termék víz-, oldószer-, szil-
ikon-, izocianát- és halogénmentes, uV- és időjárásálló valamint átfesthető. x-Bond MS-K88 expressz ragasztó tartósan 
elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapa-
dó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettelt nem szívó felületeken. Kül- és 
beltérben alkalmazható:

– ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, mint pl. polisztirol, kőzetgyapot betonra, üvegre, téglára és fémre,

– kerámia, csempe, kő, ablakpárkány, fa és parketta ragasztására a különböző alapfelületekre,

– fém, beton, kő stb. és különböző anyagok (próbaragasztás ajánlott) kombinációs ragasztására, nem szívó alapfelületek 
esetén illetve amikor az anyagok felülete nem szívóképes, akkor vízzel kell bepermetezni az alapfelületet vagy legalább az 
egyik anyagot,

– további alkalmazási területek: konténer-, szellőző- és a klímabeépítések, szendvics szerkezet, akusztika-, könnyű- és szá-
razépítés, hajóépítés, jármű- és karosszériagyártásban, síneken közlekedő járművek, reklámtechnika, épületbádogozás. 
Padlófűtésre alkalmas.

anyagszükséglet: kb. 0,60-1,50 kg / m2 az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően. 
Kikeményedési idő: kb. 12-48 óra, végszilárdság: kb. 48 óra után, nyitott idő (fektetési idő): kb. 10 perc.

290 ml kartus 12 db 1200 db 9002689132479 13247 2 775 / db 3 524
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3. Fugázás

a tökéletes fugázásért
Új normál és gyorsabb kötésű fugázók, amelyek igazodnak az egyre 
vékonyabb fugakép kialakításának igényéhez,a nagyméretű lapok 
térhódításához, az aktuális csempetrend színeihez.

Folyamatos fejlesztés következtében a pia-
ci igényekre válaszul megjelent az új FM 60 
PRÉMIUM Fugázó és az új FX 65 PROFI 
Flexfugázó.

Az FM 60 PRÉMIUM FUGÁzó a speciális 
adalékszereknek köszönhetően finom fuga-
kép kialakítására alkalmas, az aktuális tren-
deknek megfelelően a vékony fugázást is 
lehetővé teszi.

Min. 0,5 mm – max. 7 mm fugaszélesség,
gyakorlatilag nullfuga van a lapok között. Fi-
nom szemszerkezetű, még jobb, még kréme-
sebb, még könnyebb feldolgozhatóság.
 Az új gyártástechnológiának köszönhetően 
porzáscsökkentett. A jövőbe mutató kör-
nyezettudatosság és egészségtudatosság 
szempontjainak már most megfelel!

Vízlepergető, víz és szennyeződés taszító, 
gombásodásnak ellenáll. Fugázást követő-
en, a használat és a takarítás során védi a 
fugázóanyagot.

CG 2 WA – Javított cementkötésű fugázó ha-
barcs, alacsony vízfelvétellel és magas kopás-
állósággal

Egészségre nem ártalmas eC1 PLuS 
(nagyon emissziószegény)

CG 2 WA

• Flexibilis
• Fény-, víz- és fagyálló
• nagy szilárdság / kopásál-

lóság
• nagyobb igénybevételre
• Hőingadozásoknak kitett 

felületekre
• Speciális összetételének 

köszönhetően kisebb 
anyagszükséglet.  
Kiadósabb!

alkalmas:
•	 falra	és	padlóra
• kerámia- és greslapokhoz 
• padlófűtésre
• vizes helyiségekben
• teraszra, erkélyre
•	 25	színben	elérhető.

weiß

mieljasmin

silbergrau anthrazitseidengrau

mintbermuda

crocus

whisperrosa

camel bahama terra

nussbraun mittelbraun bali

sand

ägäisgrau manhattan

schwarzrotcotto marineblaurubinrot
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3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

CG 2 WA
FM 60 PrÉMiuM Fugázó
Por alakú, élelmiszerbarát, víz és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. 
egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. A magas kopásállóságú fugázó anyag alacsony vízfelvétele meg-
akadályozza a foltképződését. Kül- és beltérben 7 mm fugaszélességig. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmas kerámia-
csempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is 
alkalmazható. Falra és padlóra, valamint teraszra és erkélyre is használható.

anyagszükséglet: kb. 0,2-0,9 kg / m2 csempe és a fugamérettől függően. 
Fugaszélesség: 0,5-7 mm, fazékidő: kb. 2 óra, járható: kb. 24 óra után.

2 kg kartondoboz 4 db 216 db
weiß fehér 5996504115812 11581 560 / kg 1 422
grau szürke 5996504115867 11586 560 / kg 1 422
silbergrau ezüstszürke 5996504116017 11601 650 / kg 1 651
manhattan manhattan 5996504116000 11600 650 / kg 1 651
seidengrau selyemszürke 5996504116086 11608 650 / kg 1 651
jasmin jázmin 5996504115904 11590 650 / kg 1 651
bahama bahama 5996504115942 11594 650 / kg 1 651
sand homok 5996504154132 15413 650 / kg 1 651
camel camel 5996504115928 11592 650 / kg 1 651
miel miel 5996504115935 11593 650 / kg 1 651
terra terra 5996504115973 11597 650 / kg 1 651
nussbraun mogyoróbarna 5996504154125 15412 650 / kg 1 651
ägäis égisz 5996504116024 11602 650 / kg 1 651
mint menta 5996504154118 15411 650 / kg 1 651
crocus krókusz 5996504115966 11596 650 / kg 1 651
bermuda bermuda 5996504115980 11598 650 / kg 1 651
whisperrosa whisperrosa 5996504154149 15414 650 / kg 1 651
mittelbraun középbarna 5996504115997 11599 750 / kg 1 905
bali bali 5996504115911 11591 750 / kg 1 905
anthrazit antracit 5996504115959 11595 750 / kg 1 905
schwarz fekete 5996504120588 12058 750 / kg 1 905
cotto cotto 5996504154095 15409 750 / kg 1 905
rubinrot rubinvörös 5996504116048 11604 750 / kg 1 905
rot piros 5996504120540 12054 1 200 / kg 3 048
marineblau marineblau 5996504154101 15410 1 200 / kg 3 048

4 kg kartondoboz 1 db 108 db
weiß fehér 5996504608017 60801 430 / kg 2 184
grau szürke 5996504608024 60802 430 / kg 2 184
silbergrau ezüstszürke 5996504608147 60814 510 / kg 2 591
manhattan manhattan 5996504608130 60813 510 / kg 2 591
seidengrau selyemszürke 5996504608178 60817 510 / kg 2 591
jasmin jázmin 5996504608031 60803 510 / kg 2 591
bahama bahama 5996504608079 60807 510 / kg 2 591
sand homok 5996504608246 60824 510 / kg 2 591
camel camel 5996504608055 60805 510 / kg 2 591
miel miel 5996504608062 60806 510 / kg 2 591
terra terra 5996504608109 60810 510 / kg 2 591
nussbraun mogyoróbarna 5996504608239 60823 510 / kg 2 591
ägäis égisz 5996504608154 60815 510 / kg 2 591
mint menta 5996504608222 60822 510 / kg 2 591
crocus krókusz 5996504608093 60809 510 / kg 2 591
bermuda bermuda 5996504608116 60811 510 / kg 2 591
whisperrosa whisperrosa 5996504608253 60825 510 / kg 2 591
mittelbraun középbarna 5996504608123 60812 600 / kg 3 048
bali bali 5996504608048 60804 600 / kg 3 048
anthrazit antracit 5996504608086 60808 600 / kg 3 048
schwarz fekete 5996504608192 60819 600 / kg 3 048
cotto cotto 5996504608208 60820 600 / kg 3 048
rubinrot rubinvörös 5996504608161 60816 600 / kg 3 048
rot piros 5996504608185 60818 900 / kg 4 572
marineblau marineblau 5996504608215 60821 900 / kg 4 572

25 kg papírzsák 1 db 48 db
grau fehér 5996504115836 11583 345 / kg 10 954
weiß szürke 5996504115461 11546 345 / kg 10 954
silbergrau ezüstszürke 5996504117441 11744 420 / kg 13 335
manhattan  manhattan 5996504119179 11917 420 / kg 13 335
bahama bahama 5996504117410 11741 420 / kg 13 335
anthrazit antracit 5996504117434 11743 455 / kg 14 446

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.
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3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

CG 2 WA
FX 65 PrOFi Flexfugázó
Por alakú, élelmiszerbarát, víz és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. 
egyenletesen és gyorsan húzható, valamint könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugába, akkor is, ha nem szívóképes 
a burkolat. Alacsony vízfelvétele és a magas kopásállósága miatt megakadályozza a foltképződését. Kül- és beltérben 7 
mm fugaszélességig. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmas kerámiacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint 
természetes kővekhez és greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható. Falra és padlóra, 
valamint teraszra és erkélyre is használható.

anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,9 kg / m2 csempe és a fugamérettől függően. 
Fugaszélesség: 0,5 – 7 mm, fazékidő: kb. 45 perc, járható: kb. 3 – 6 óra után.

4 kg kartondoboz - 108 db

weiß fehér 9002428154250 15425 530 / kg 2 692

grau szürke 9002428154267 15426 530 / kg 2 692

silbergrau ezüstszürke 9002428154281 15428 610 / kg 3 099

manhattan manhattan 9002428154298 15429 610 / kg 3 099

seidengrau selyemszürke 9002428154304 15430 610 / kg 3 099

jasmin jázmin 9002428154311 15431 610 / kg 3 099

bahama bahama 9002428154328 15432 610 / kg 3 099

camel camel 9002428154335 15433 610 / kg 3 099

miel miel 9002428154342 15434 610 / kg 3 099

terra terra 9002428154366 15436 610 / kg 3 099

nussbraun mogyoróbarna 9002428154380 15438 610 / kg 3 099

mittelbraun középbarna 9002428154397 15439 700 / kg 3 556

bali bali 9002428154427 15442 700 / kg 3 556

anthrazit antracit 9002428154519 15451 700 / kg 3 556

schwarz fekete 9002428154526 15452 700 / kg 3 556

15 kg papírzsák - 72 db

jasmin jázmin 9002428154533 15453 500 / kg 9 525

bahama bahama 9002428154540 15454 500 / kg 9 525

camel camel 9002428154557 15455 500 / kg 9 525

mittelbraun középbarna 9002428154564 15456 600 / kg 11 430

bali bali 9002428154571 15457 600 / kg 11 430

anthrazit antracit 9002428154588 15458 600 / kg 11 430

25 kg papírzsák - 48 db

weiß fehér 9002428154595 15459 400 / kg 12 700

grau szürke 9002428154601 15460 400 / kg 12 700

silbergrau ezüstszürke 9002428154618 15461 450 / kg 14 288

manhattan manhattan 9002428154625 15462 450 / kg 14 288

jasmin bahama camel miel terra

nussbrau mittelbraun bali anthrazit schwarz

weiß grau silbergrau seidengrau manhattan

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.
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3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

FMT 15 Trass Fugázó
Por alakú, élelmiszerbarát, víz és fagyálló, javított minőségű, hidraulikus kötésű, Trass bázisú fugázó széles fugákhoz, 
4 – 15 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Az FMT 15 Trass Fugázó megakadályozza a kivirágzást és az elszíneződést. 
Természetes kövek, csempék és homlokzatok fugázásaihoz. Járható: kb. 24 óra után.

anyagszükséglet: kb. 0,6 – 2,0 kg / m2 burkolat és fugamérettől függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db

grau szürke 9002428101827 10182 300 / kg 9 525

beige bézs 9002428108253 10825 375 / kg 11 906

manhattan manhattan 9002428108260 10826 375 / kg 11 906

mittelbraun középbarna 9002428108222 10822 410 / kg 13 018

anthrazit anthrazit 9002428108246 10824 410 / kg 13 018

grau beige manhattan mittelbraun antracit

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

grau camel bahama antracit dunkelgrau

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

sandbeige steingrau

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

CG 2 WA
SF 50 Trass Kőfugázó
Por alakú, élelmiszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivi-
rágzás megelőzésére, 4 –  30 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természeteskövek, tér- és klinkerburkolatok 
fugázására használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Járható: kb. 24 óra után.

anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db

grau szürke 5996504042149 4214 185 / kg 5 874

dunkelgrau sötétszürke 9002428094945 9494 225 / kg 7 144

camel camel 5996504090348 9034 225 / kg 7 144

bahama bahama 5996504052148 5214 225 / kg 7 144

anthrazit antracit 5996504123626 12362 255 / kg 8 096

PF 30 Díszburkolat fugázó
egykomponensű, levegő hatására keményedő, felhasználásra kész, besöpörhető díszburkolat fugázó min. 8 mm fuga-
szélességtől és min. 30 mm fugamélységtől, kültérben, nagy és tartós vízáteresztő képességgel. Mindenféle időjárásnál 
használható, záporesőben is feldolgozható. Gyalogos, illetve kerti utak, teraszok, nagy terek és minden homokba fektetett 
kő fugázásához (pl. díszburkolat, lap- és klinkerburkolatok). Családi házaknál kis terhelésű személygépkocsik esetén is 
használható. Az alapfelületnek (alépítménynek) tartósan vízáteresztőnek kell lennie!

anyagszükséglet, burkolat és fugamérettől függően, pl.: 
– kiskockakő (9 x 11 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m2, 
– nagykockakő (14 x 16 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m2, 
– járdalapok (40 x 40 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 2,5 kg / m2.

25 kg m. vödör 1 db 24 db

sandbeige homok 9002428117965 11796 835 / kg 26 511

steingrau kőszürke 9002428124697 12469 925 / kg 26 369
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3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

CG 2 WA

CG 2 WA

SFX 75 Gyors-flex fugázó
Por alakú, élelmiszerbarát, gyorsan kötő, víz és fagyálló, finom szemszerkezetű, hidraulikus kötésű, emelt minőségű, színes 
fugázó TOP-higiéniával. Az SFx 75 Gyors-flex fugázó gyorsan és egyenletesen húzható a burkolaton és a fugába. Kül- és 
beltérben, falra és padlóra, 1-15 mm fugaszélességig. A kiváló minőségű adalékanyagai miatt magas oldaltapadás érhető 
el, ezért különösen ajánlott greslapok fugázásához.

anyagszükséglet: kb. 0,6 – 2,0 kg / m2 csempe és a fugamérettől függően. 
Fugaszélesség: 1 – 15 mm, fazékidő: kb. 35 perc, járható: kb. 2 óra után.

8 kg kartondoboz 1 db 84 db

grau szürke 9002428154076 1 5407 550 / kg 5 588

silbergrau ezüstszürke 9002428154021 1 5402 630 / kg 6 401

anthrazit antracit 9002428154038 1 5403 630 / kg 6 401

bali bali 9002428154045 1 5404 730 / kg 7 417

FME 80 extrém fugázó
Poralakú, víz és fagyálló, vegyszereknek és gőzsugárnak ellenálló fugázó anyag, falra és padlóra. Kül- és beltérben kerá-
mia burkolatok fugázására használható 2-10 mm fugaszélességig úszómedencékbe, termálfürdőkbe, tenger- és sósvízes 
fürdőkben, ipari konyhákban, autómosókban, teraszon, valamint gyár- és ipari területeken. ÖnOrM B5014 ivóvízzel való 
érintkezésre alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek. Hőállóság: -30°C +80°C között. Járható: kb. 24 óra után.

anyagszükséglet: kb. 0,5 kg / m2 csempe és fugamérettől függően

8 kg kartondoboz 1 db 84 db

weiß fehér 9002428144534 14453 1 400 / kg 14 224

grau szürke 9002428144541 14454 1 400 / kg 14 224

silbergrau ezüstszürke 9002428144558 14455 1 500 / kg 15 240

20 kg papírzsák 1 db 54 db

weiß fehér 9002428141274 14127 1 200 / kg 30 480

grau szürke 9002428141267 14126 1 200 / kg 30 480

silbergrau ezüstszürke 9002428141281 14128 1 295 / kg 32 893

grau silbergrau anthrazit bali

weiß grau silbergrau

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.
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3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

REAKTIONSHARZ
FUGENMÖRTEL

RG2

FMy 90 epoxi fugázó
Élelmiszerbarát, vízzáró, fagyálló, oldószermentes, baktériumgátló, hőmérséklet-, öregedés- és vegyszerálló, kétkompo-
nensű, epoxigyanta-bázisú fugázó 10 mm fugaszélességig. Kül- és beltérben kerámiacsempék, lapok, mozaikok fugázására 
falon és padlón. Különösen alkalmas agresszív vízterheléseknél, növényi és állati zsíradékoknál, vegyszereknél, valamint 
ivóvíztartályokban. ÖnOrM B5014 ivóvízzel való érintkezésre alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek.

Színválaszték: 1 – 4. színcsoport, rAL színkártya szerint választható (minden rAL színben). 
A színfelár táblázatot – Színfelárak HBW érték szerint – a Festék és bevonattechnika termékcsoport tartalmazza.

anyagszükséglet: kb. 0,5-1,0 kg / m2 csempe és fugamérettől függően. 
Kikeményedés / járható: kb. 24 óra után, vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után.

6 kg egység fehér 2 700 / kg 20 574

5,65 kg fémvödör A komp 132 db 9002428141236 14123

0,35 kg fémkanna B komp 150 db 9002428141045 14104

6 kg egység szürke 2 600 / kg 19 812

5,65 kg fémvödör A komp 132 db 9002428141021 14102

0,35 kg fémkanna B komp 150 db 9002428141045 14104

6 kg egység FM 60 PRÉMIUM színekben 3 000 / kg 22 860

5,65 kg fémvödör A komp. 132 db

0,35 kg fémkanna B komp. 150 db 9002428141045 14104

6 kg egység fehér bázis MIX System - Ral színekben 2 850 / kg 21 717

5,65 kg fémvödör A komp 132 db 9002428141243 14124

0,35 kg fémkanna B komp 150 db 9002428141045 14104

6 kg egység transzparens MIX System - Ral színekben 2 850 / kg 21 717

5,65 kg fémvödör A komp 132 db 9002428141250 14125

0,35 kg fémkanna B komp 150 db 9002428141045 14104

grau weiß

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.

epoxi fugacsillámpor*
Kiemeli a fugát a csempe mellett és hangsúlyosabbá teszi a fuga kinézetét. A fugacsillámpor FMY 90 epoxi fugázóba történő 
keverésekor csillogó effektus jön létre.

anyagszükséglet: 1 db epoxi fugacsillámpor / 6 kg FMY 90 epoxi fugázóhoz keverve.

200 gr gold arany – 9002428137970 13797 4 500 / db 5 715

200 gr silber ezüst – 9002428137987 13798 4 500 / db 5 715

Lemosó szett epoxihoz*
Tartalma: nyél és szivacs.

1 db – 9002428101964 10196 4 650 / db 5 906

Fugázó gumi epoxihoz*
Keménygumiból készült extra kemény fugázó eszköz, az epoxigyanta anyagok könnyebb felhasználására.

1 db – 9002428101957 10195 3 200 / db 4 064

Lemosó szivacs epoxihoz*
epoxigyanta fugázás lemosásához.

1 db – 9002428119969 11996 850 / db 1 080

*A szerszámokra és a fugacsillámporra kedvezmény nem érvényesíthető.

MIXMIX
System

Murexin Árlista 2014 61

B
u

rk
o

lá
s



SIl 60 Szaniter szilikon
egykomponensű, uV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag szilikonbázisból. Baktériumokkal és 
gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál 
a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtóto-
kok. Hőállóság: -40 °C – +180 °C.                                                                kb. 2 – 3 nap után.

anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

310 ml kartus 12 db 936 db

weiß fehér 9002428041802 4180 1 950 / kg 2 477

grau szürke 9002428041819 4181 1 950 / kg 2 477

transparent transzparens 9002428041826 4182 1 950 / kg 2 477

silbergrau ezüstszürke 9002428042007 4200 2 050 / kg 2 604

manhattan manhattan 9002428041963 4196 2 050 / kg 2 604

jasmin jázmin 9002428041833 4183 2 050 / kg 2 604

bahama bahama 9002428041888 4188 2 050 / kg 2 604

miel miel 9002428041864 4186 2 050 / kg 2 604

crocus crocus 9002428041918 4191 2 050 / kg 2 604

mittelbraun középbarna 9002428041956 4195 2 050 / kg 2 604

anthrazit antracit 9002428041901 4190 2 050 / kg 2 604

310 ml kartus 6 db 936 db

seidengrau selyemszürke 9002428117484 11748 2 050 / kg 2 604

sand homok 9002428153697 15369 2 050 / kg 2 604

camel camel 9002428041857 4185 2 050 / kg 2 604

terra terra 9002428041925 4192 2 050 / kg 2 604

nussbraun mogyoróbarna 9002428153680 15368 2 050 / kg 2 604

ägäis égisz 9002428057353 5735 2 050 / kg 2 604

mint menta 9002428153635 15363 2 050 / kg 2 604

bermuda bermuda 9002428041949 4194 2 050 / kg 2 604

whisperrosa whisperrosa 9002428153703 15370 2 050 / kg 2 604

bali bali 9002428041840 4184 2 050 / kg 2 604

cotto cotto 9002428153581 15358 2 050 / kg 2 604

rubinrot rubinvörös 9002428117521 11752 2 050 / kg 2 604

rot piros 9002428042052 4205 2 250 / kg 2 858

marineblau marineblau 9002428153604 15360 2 250 / kg 2 858

schwarz fekete 9002428042090 4209 2 250 / kg 2 858

3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

UG 1 univerzális simító
uG 1 univerzális simító minden Murexin szilikon- és poliuretán tömítőanyag utósimításához, valamint a Murexin SiL 50 
Természeteskő szilikonokhoz. Olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a fugába töltött tömítőanyag felületi feszültségét meg-
változtatja, így a paszta állagú anyagot problémamentesen lehet formálni. Kül- és beltérben használható.

anyagszükséglet: alkalmazástól függően, 1 liter kb. 60 fm-re elegendő.

1 liter m. flakon 6 db 378 db 9002428120613 12061 2 890 / lit 3 670

5 liter m. flakon 1 db 96 db 9002428120620 12062 1 765 / lit 11 208

SK 1 Szórófej Colocura
Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az uG 1 univerzális simító csomagolására csatlakoztatható szórófej.

1 db – – – 9002689121886 12188 835 / db 1 060
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SIl 65 PrOFi Szaniter szilikon
egykomponensű, uV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható elasztikus szilikonbázisú fugázóanyag. Baktéri-
umokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására. Fal- és 
padló fugáknál a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. 
fürdőkád, ajtótokok stb. Hőállóság: -40 °C – +200 °C között.

anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben. 
Terhelhető: kb. 2 – 3 nap után, bőrképződés: kb. 15 perc után.

310 ml kartus 12 db 936 db
weiß fehér 9002428153727 15372  2 100 / db 2 667
grau szürke 9002428153734 15373  2 100 / db 2 667
transparent transzparens 9002428153741 15374  2 100 / db 2 667
silbergrau ezüstszürke 9002428153765 15376 2 200 / db 2 794
manhattan manhattan 9002428153758 15375 2 200 / db 2 794
jasmin jázmin 9002428153772 15377 2 200 / db 2 794
bahama bahama 9002428153819 15381 2 200 / db 2 794
camel camel 9002428153796 15379 2 200 / db 2 794
mittelbraun középbarna 9002428153840 15384 2 200 / db 2 794
bali bali 9002428153789 15378 2 200 / db 2 794
anthrazit antracit 9002428153826 15382 2 200 / db 2 794

310 ml kartus 6 db 936 db
seidengrau selyemszürke 9002428153857 15385 2 200 / db 2 794
miel miel 9002428153802 15380 2 200 / db 2 794
terra terra 9002428153833 15383 2 200 / db 2 794
nussbraun mogyoróbarna 9002428153871 15387 2 200 / db 2 794
schwarz fekete 9002428153864 15386 2 400 / db 3 048

SIl 50 Természeteskő szilikon
egykomponensű, uV álló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag semleges szilikonbázisból. Baktériumokkal 
és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható természetes kövek, márvány, gránit, 
terrazzo stb. fugázására. ellentétben a hagyományos szilikon tömítőanyagokkal, a Murexin SiL 50 szilikon természetes 
kövekkel való érintkezésénél nem lép fel elszíneződés. Alkalmazható tartósan igénybevett fugáknál, valamint víz alatti terü-
leteken is. Hőállóság: -50 °C – +150 °C. Terhelhető: kb. 2 – 3 nap után.

anyagszükséglet: felhasználástól függően, 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben.

310 ml kartus 12 db 720 db
weiß fehér 9002428042243 4224 2 775 / db 3 524
grau szürke 9002428042212 4221 2 775 / db 3 524
transzparent transzparens 9002428084236 8423 2 775 / db 3 524
anthrazit antracit 9002428042236 4223 2 775 / db 3 524
bahama bahama 9002428042267 4226 2 775 / db 3 524
manhattan manhattan 9002428114858 11485 2 775 / db 3 524

3. Fugázás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

x-Bond MS-D80 Speciális tömítőanyag
egykomponensű, oldószer-, izocianát- és szilikonmentes, semleges szagú, uV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan 
nyújtható MS-polimerbázisú tömítőanyag. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és 
beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok 
és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok stb., illetve úszómedencékben és természetes 
köveknél is alkalmazható. A Speciális tömítőanyag átfesthető és ragasztóanyagként is használható. Hőállóság: -40 °C-tól 
+100 °C-ig (rövid ideig +180 °C-ig kb. 30 perc).

anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben. 
Terhelhető: kb. 1 nap után, szakadási nyúlás: kb. 300%, bőrképződés: kb. 12 perc után.

290 ml kartus 24 db 1152 db
weiß fehér 9002428153888 15388 3 050 / db 3 874
grau szürke 9002428153895 15389 3 050 / db 3 874
silbergrau ezüstszürke 9002428153918 15391 3 050 / db 3 874
manhattan manhattan 9002428153970 15397 3 050 / db 3 874
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Uniplatte építőlemez
Hőszigetelő, vízálló, nehezen éghető, fagyálló, páraáteresztő, korhadásálló, nagy nyomószilárdságú extrudált polisztirol hordozó lap, 
üvegszövetágyazással és speciális habarcsbevonattal. Kül- és beltérben használható fal- és padlófelületek burkolásához száraz- és 
nedves helyiségekben, fürdőkádak, lefolyócsövek és zuhanytálcák burkolásához, szerkezetek elkészítéséshez (pl. beépített mosdó-
asztalok, polcok, lépcsőfokok, víztartályok stb.). Válaszfalak kialakításához használható tusolókban, wc-ben, fapadlók befedéséhez, 
valamint fa tartószerkezetekre. Homlokzatok és lábazatok burkolására, valamint speciális szerkezetek elkészítéséshez.

tábla: 130 x 60 cm 160 db

0.78 m2 4 mm 9002428147436 14743 6 500 / m2 6 439

tábla: 130 x 60 cm 160 db

0.78 m2 6 mm 9002428047446 4744 6 500 / m2 6 439

tábla: 130 x 60 cm 108 db

0.78 m2 10 mm 9002428130896 13089 6 500 / m2 6 439

tábla: 260 x 60 cm 108 db

1.56 m2 10 mm 9002428047453 4745 6 200 / m2 12 283

tábla: 260 x 60 cm 60 db

1.56 m2 20 mm 9002428047460 4746 6 800 / m2 13 472

tábla: 260 x 60 cm 40 db

1.56 m2 30 mm 9002428047477 4747 7 800 / m2 15 453

tábla: 260 x 60 cm 30 db

1.56 m2 40 mm 9002428047484 4748  8 400 / m2 16 642

tábla: 260 x 60 cm 24 db

1.56 m2 50 mm 9002428047491 4749 9 700 / m2 19 218

tábla: 260 x 60 cm 16 db

1.56 m2 80 mm 9002428095881 9588 13 200 / m2 26 152

L sarokelem
L-alakban összeragasztott uniplatte pl. lefolyócsövek burkolásához. Hossz: 260 cm, vastagság: 2 cm.

15 x 15 cm 1 db 60 db 9002428047804 4780 8 500 / db 10 795

20 x 20 cm 1 db 40 db 9002428047811 4781 11 000 / db 13 970

30 x 30 cm 1 db 40 db 9002428047828 4782 15 500 / db 19 685

20 x 40 cm 1 db 40 db 9002428131060 13106 15 500 / db 19 685

Toldóelem az Uniplatte-hoz
Két uniplatte elem között helyezendő el.

20 mm 1 db 1000 db 9002428047859 4785 1 500 / db 1 905

30 mm 1 db 1000 db 9002428047866 4786 1 500 / db 1 905

40 mm 1 db 1000 db 9002428047873 4787 1 500 / db 1 905

50 mm 1 db 1000 db 9002428047880 4788 1 500 / db 1 905

80 mm 1 db 1000 db 9024280103948 10394 1 500 / db 1 905

rögzítő elem füllel az Uniplatte-hoz
Az uniplatte homlokzati oldalainak megerősítéséhez fal- és padló felületeken.

20 mm 1 db 1000 db 9002428047705 4770 1 500 / db 1 905

30 mm 1 db 1000 db 9002428047712 4771 1 500 / db 1 905

40 mm 1 db 1000 db 9002428047729 4772 1 500 / db 1 905

50 mm 1 db 1000 db 9002428047736 4773 1 500 / db 1 905

4. uniplatte és tartozékai, kiegészítői

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.
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rögzítő elem fül nélkül az Uniplatte-hoz
Az uniplatte homlokzati oldalainak megerősítéséhez fal- és padló felületeken.

20 mm 1 db 1000 db 9002428047743 4774 950 / db 1 207

30 mm 1 db 1000 db 9002428047750 4775 950 / db 1 207

40 mm 1 db 1000 db 9002428047767 4776 950 / db 1 207

50 mm 1 db 1000 db 9002428047774 4777 950 / db 1 207

80 mm 1 db 1000 db 9002428103937 10393 950 / db 1 207

Profi láthatatlan csempeajtó mágnes
Mágnestartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására (pl. lezárócsapok, kandallóajtók). Minden csempeformához és 
falnyíláshoz 60 x 60 cm-ig (márványlapokhoz is). A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak.

1 db – 25 db 3250 db 9003291000026 9109 1 600 / db 2 032

GS 10 Üvegfátyol
Öntapadó, alkáliálló üvegszövet ragasztótapaszok és szigetelések ágyazásához repedésveszélyes helyekre. repedés áthí-
dalásoknál használható. Szélesség: 10 cm.

50 fm tekercs 1 db 200 db 9002428047606 4760 200 / fm 12 700

TG 50 Üvegszövetháló
Alkáliálló üvegszövet, pl. vízszigeteléseknél a repedésállóság és a szakítószilárdság növelésére. Szélesség: 1,0 m.

anyagszükséglet: 1,1 fm / m2.

50 m2 tekercs 1 db 33 db 9002428040126 4012 280 / m2 17 780

X-bond MS-K 88 Speciális ragasztó express
Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MS technológiával. A termék víz-, oldószer-, szil-
ikon-, izocianát- és halogénmentes, uV- és időjárásálló, valamint átfesthető. x-Bond MS-K88 expressz ragasztó tartósan 
elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapa-
dó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettelt nem szívó felületeken. Kül- és 
beltérben alkalmazható. Megfelel a Murexin uniplatte építőlemezek ragasztásához.

anyagszükséglet: az alapfelülettől és a felhasználástól függően. 
Kikeményedési idő: kb. 12-48 óra, végszilárdság: kb. 48 óra után, nyitott idő (fektetési idő): kb. 10 perc.

290 ml kartus 12 db 1200 db 9002689132479 13247 2 775 / db 3 524

classic láthatatlan csempeajtó
A megfelelő elkészítés után a nem látható ajtó eltakarja a beépített szerelvényeket. A láthatalan csempeajtó fokozat nélkül 
állítható műanyagkeretével max. 45 x 45 cm nyílás takarható el. A keret nélkül akár 60 x 60 cm méretű csempeajtó lehetsé-
ges. Az alaplemez max. 10 kg tömegű burkolatot tart. Bármely típusú csempéhez alkalmazható.

1 db – 10 db 240 db 9003291000019 9108 2 500 / db 3 175

4. uniplatte és tartozékai, kiegészítői

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Szögletes kialakítású fém élzárósínek
Szögletes kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmenetet 
képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazható 
mint szőnyeg, parketta, lamináltpadló. nedves helyiségekben a sárgaréz kivitelt nem javasoljuk.

Réz Messing

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428043714 4371 3 150 / fm 12 002

MG 8 8 mm 9002428043721 4372 3 230 / fm 12 306

MG 10 10 mm 9002428043738 4373 3 280 / fm 12 497

MG 12,5 12,5 mm 9002428043745 4374 3 380 / fm 12 878

Nemesacél edelstahl V2A

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428043851 4385 3 090 / fm 11 773

MG 8 8 mm 9002428043868 4386 3 120 / fm 11 887

MG 10 10 mm 9002428043875 4387 3 230 / fm 12 306

MG 12,5 12,5 mm 9002428043882 4388 3 350 / fm 12 764

MG 15 15 mm 9002428043899 4389 3 440 / fm 13 106

Natúr alu Alu eloxiert

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428043004 4300 1 180 / fm 4 496

MG 8 8 mm 9002428043011 4301 1 220 / fm 4 648

MG 10 10 mm 9002428043028 4302 1 310 / fm 4 991

MG 12,5 12,5 mm 9002428043035 4303 1 400 / fm 5 334

MG 15 15 mm 9002428043042 4304 1 580 / fm 6 020

1 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428045008 4500 1 370 / fm 1 740

MG 8 8 mm 9002428045015 4501 1 420 / fm 1 803

MG 10 10 mm 9002428045022 4502 1 520 / fm 1 930

MG 12,5 12,5 mm 9002428045039 4503 1 620 / fm 2 057

Színes alu Alu bunt beschichtet

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm fehér 9002428043103 4310 1 370 / fm 5 220

MG 6 6 mm szürke 9002428043110 4311 1 370 / fm 5 220

MG 6 6 mm bahama 9002428043127 4312 1 370 / fm 5 220

MG 6 6 mm ezüstszürke 9002428043141 4314 1 370 / fm 5 220

MG 8 8 mm fehér 9002428043158 4315 1 420 / fm 5 410

MG 8 8 mm szürke 9002428043172 4317 1 420 / fm 5 410

MG 8 8 mm bahama 9002428043189 4318 1 420 / fm 5 410

MG 8 8 mm ezüstszürke 9002428043202 4320 1 420 / fm 5 410

MG 10 10 mm fehér 9002428043219 4321 1 440 / fm 5 486

MG 10 10 mm szürke 9002428043226 4322 1 440 / fm 5 486

MG 10 10 mm bahama 9002428043233 4323 1 440 / fm 5 486

MG 10 10 mm ezüstszürke 9002428043257 4325 1 440 / fm 5 486

MG 12,5 12,5 mm fehér 9002428043264 4326 1 500 / fm 5 715

MG 12,5 12,5 mm szürke 9002428043271 4327 1 500 / fm 5 715

MG 12,5 12,5 mm bahama 9002428043288 4328 1 500 / fm 5 715

MG 12,5 12,5 mm ezüstszürke 9002428043301 4330 1 500 / fm 5 715
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Lekerekített kialakítású fém élzárósínek
Lekerekített kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmene-
tet képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazha-
tó mint szőnyeg, parketta, lamináltpadló. nedves helyiségekben a sárgaréz kivitelt nem javasoljuk.

Réz Messing
3 fm / szál 10 db
Mr 6 6 mm 9002428043769 4376 3 410 / fm 12 992
Mr 8 8 mm 9002428043776 4377 3 460 / fm 13 183
Mr 10 10 mm 9002428043783 4378 3 580 / fm 13 640
Mr 12,5 12,5 mm 9002428043790 4379 4 450 / fm 16 955

Nemesacél edelstahl V2A
3 fm / szál 10 db
Mr 6 6 mm 9002428043905 4390 3 240 / fm 12 344
Mr 8 8 mm 9002428043912 4391 3 500 / fm 13 335
Mr 10 10 mm 9002428043929 4392 3 770 / fm 14 364
Mr 12,5 12,5 mm 9002428043936 4393 3 960 / fm 15 088
Mr 15 15 mm 9002428043943 4394 4 200 / fm 16 002

Natúr alu Alu eloxiert
3 fm / szál 10 db
Mr 6 6 mm 9002428043363 4336 1 360 / fm 5 182
Mr 8 8 mm 9002428043370 4337 1 500/ fm 5 715
Mr 10 10 mm 9002428043387 4338 1 590 / fm 6 058
Mr 12,5 12,5 mm 9002428043394 4339 1 970 / fm 7 506

Magasfényű alu Alu silber hochglanz eloxiert
3 fm / szál 10 db
Mr 6 6 mm 9002428035054 3505 3 030 / fm 11 544
Mr 8 8 mm 9002428035061 3506 3 200/ fm 12 192
Mr 10 10 mm 9002428035078 3507 3 280 / fm 12 497
Mr 12,5 12,5 mm 9002428035085 3508 3 470 / fm 13 221

Színes alu Alu bunt beschichtet
3 fm / szál 10 db
Mr 6 6 mm fehér 9002428043462 4346 1 680 / fm 6 401
Mr 6 6 mm szürke 9002428043479 4347 1 680 / fm 6 401
Mr 6 6 mm bahama 9002428043486 4348 1 680 / fm 6 401
Mr 6 6 mm ezüstszürke 9002428043509 4350 1 680 / fm 6 401
Mr 6 6 mm manhattan 9002428044759 4475 1 680 / fm 6 401
Mr 6 6 mm jázmin 9002428044513 4451 1 680 / fm 6 401
Mr 6 6 mm fekete 9002428044827 4482 1 680 / fm 6 401
Mr 8 8 mm fehér 9002428043516 4351 1 730 / fm 6 591
Mr 8 8 mm szürke 9002428043523 4352 1 730 / fm 6 591
Mr 8 8 mm bahama 9002428043530 4353 1 730 / fm 6 591
Mr 8 8 mm ezüstszürke 9002428043554 4355 1 730 / fm 6 591
Mr 8 8 mm manhattan 9002428044766 4476 1 730 / fm 6 591
Mr 8 8 mm jázmin 9002428044568 4456 1 730 / fm 6 591
Mr 8 8 mm fekete 9002428044865 4486 1 730 / fm 6 591
Mr 10 10 mm fehér 9002428043561 4356 1 910 / fm 7 277
Mr 10 10 mm szürke 9002428043578 4357 1 910 / fm 7 277
Mr 10 10 mm bahama 9002428043585 4358 1 910 / fm 7 277
Mr 10 10 mm ezüstszürke 9002428043608 4360 1 910 / fm 7 277
Mr 10 10 mm manhattan 9002428044773 4477 1 910 / fm 7 277
Mr 10 10 mm jázmin 9002428044612 4461 1 910 / fm 7 277
Mr 10 10 mm fekete 9002428044902 4490 1 910 / fm 7 277
Mr 12,5 12,5 mm fehér 9002428043615 4361 2 160 / fm 8 230
Mr 12,5 12,5 mm szürke 9002428043622 4362 2 160 / fm 8 230
Mr 12,5 12,5 mm bahama 9002428043639 4363 2 160 / fm 8 230
Mr 12,5 12,5 mm ezüstszürke 9002428043653 4365 2 160 / fm 8 230
Mr 12,5 12,5 mm manhattan 9002428044780 4478 2 160 / fm 8 230
Mr 12,5 12,5 mm jázmin 9002428044667 4466 2 160 / fm 8 230
Mr 12,5 12,5 mm fekete 9002428044940 4494 2 160 / fm 8 230
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Fém záróelemek a lekerekített kialakítású fém élzárósínekhez
Lekerekített élzáróprofilok szép formájú külső sarokkiképzéshez. nedves helyiségekben a sárgaréz kivitelt nem javasoljuk.

Réz

Mre 6 6 mm 9002428046883 4688 3 280 / db 4 166

Mre 8 8 mm 9002428046890 4689 3 280 / db 4 166

Mre 10 10 mm 9002428046906 4690 3 280 / db 4 166

Mre 12,5 12,5 mm 9002428046913 4691 3 280 / db 4 166

Nemesacél

Mre 6 6 mm 9002428046845 4684 3 390 / db 4 305

Mre 8 8 mm 9002428046852 4685 3 390 / db 4 305

Mre 10 10 mm 9002428046869 4686 3 390 / db 4 305

Mre 12,5 12,5 mm 9002428046876 4687 3 390 / db 4 305

Mre 15 15 mm 9002428046937 4693 3 390 / db 4 305

Natúr alu

Mre 6 6 mm 9002428046005 4600 2 120 / db 2 692

Mre 8 8 mm 9002428046012 4601 2 120 / db 2 692

Mre 10 10 mm 9002428046029 4602 2 120 / db 2 692

Mre 12,5 12,5 mm 9002428046036 4603 2 120 / db 2 692

Magasfényű alu

Mre 6 6 mm 9002428035108 3510 2 990 / db 3 797

Mre 8 8 mm 9002428035115 3511 2 990 / db 3 797

Mre 10 10 mm 9002428035122 3512 2 990 / db 3 797

Mre 12,5 12,5 mm 9002428035139 3513 2 990 / db 3 797

Színes alu

Mre 6 6 mm fehér 9002428046104 4610 2 350 / db 2 985

Mre 6 6 mm szürke 9002428046111 4611 2 350 / db 2 985

Mre 6 6 mm bahama 9002428046128 4612 2 350 / db 2 985

Mre 6 6 mm ezüstszürke 9002428046142 4614 2 350 / db 2 985

Mre 6 6 mm jázmin 9002428046166 4616 2 350 / db 2 985

Mre 6 6 mm manhattan 9002428046180 4618 2 350 / db 2 985

Mre 6 6 mm fekete 9002428046616 4661 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm fehér 9002428046203 4620 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm szürke 9002428046210 4621 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm bahama 9002428046227 4622 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm ezüstszürke 9002428046241 4624 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm jázmin 9002428046265 4626 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm manhattan 9002428046289 4628 2 350 / db 2 985

Mre 8 8 mm fekete 9002428046654 4665 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm fehér 9002428046302 4630 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm szürke 9002428046319 4631 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm bahama 9002428046326 4632 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm ezüstszürke 9002428046340 4634 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm jázmin 9002428046364 4636 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm manhattan 9002428046388 4638 2 350 / db 2 985

Mre 10 10 mm fekete 9002428046692 4669 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm fehér 9002428046401 4640 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm szürke 9002428046418 4641 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm bahama 9002428046425 4642 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm ezüstszürke 9002428046449 4644 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm jázmin 9002428046463 4646 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm manhattan 9002428046487 4648 2 350 / db 2 985

Mre 12,5 12,5 mm fekete 9002428046739 4673 2 350 / db 2 985
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

PVC szögletes kialakítású élzárósínek
A csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Hossz: 3 m / szál.

3 fm / szál 10 db

6 mm fehér 9002428053737 5373 310 / fm 1 181

6 mm ezüstszürke 9002428053744 5374 310 / fm 1 181

3 fm / szál 10 db

8 mm fehér 9002428053751 5375 330 / fm 1 257

8 mm ezüstszürke 9002428053768 5376 330 / fm 1 257

3 fm / szál 10 db

10 mm fehér 9002428053775 5377 360 / fm 1 372

10 mm ezüstszürke 9002428053782 5378 360 / fm 1 372

PVC lekerekített kialakítású élzárósínek
A csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Hossz: 3 m / szál.

3 fm / szál 10 db

6 mm fehér 9002428035153 3515 430 / fm 1 638

6 mm ezüstszürke 9002428035177 3517 430 / fm 1 638

6 mm jázmin 9002428035184 3518 430 / fm 1 638

3 fm / szál 10 db

8 mm fehér 9002428035214 3521 450 / fm 1 715

8 mm ezüstszürke 9002428035238 3523 450 / fm 1 715

8 mm jázmin 9002428035245 3524 450 / fm 1 715

3 fm / szál 10 db

10 mm fehér 9002428035276 3527 460 / fm 1 753

10 mm ezüstszürke 9002428035290 3529 460 / fm 1 753

10 mm jázmin 9002428035306 3530 460 / fm 1 753

PVC záróelem lekerekített kialakítású élzárósínekhez
Lekerekített élzáróprofilok szép formájú külső sarokkiképzéshez.

6 mm fehér 9002428035337 3533 460 / db 584

6 mm ezüstszürke 9002428035351 3535 460 / db 584

6 mm jázmin 9002428035368 3536 460 / db 584

8 mm fehér 9002428035399 3539 460 / db 584

8 mm ezüstszürke 9002428035412 3541 460 / db 584

8 mm jázmin 9002428035429 3542 460 / db 584

10 mm fehér 9002428035450 3545 460 / db 584

10 mm ezüstszürke 9002428035474 3547 460 / db 584

10 mm jázmin 9002428035481 3548 460 / db 584
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Dilatációs profil
Műanyagprofil dilatációs fugák kialakításához kerámia burkolatoknál, beltérben. Hossz: 3 m / szál, szélesség: 8 mm.

3 fm / szál 10 db

MD 8 8 mm szürke 9002428047002 4700 1 330 / fm 5 067

MD 10 10 mm szürke 9002428047019 4701 1 350 / fm 5 144

MD 12,5 12,5 mm szürke 9002428047026 4702 1 400 / fm 5 334

MD 15 15 mm szürke 9002428047033 4703 1 490 / fm 5 677

Dilatációs profil keskeny
Műanyagprofil dilatációs fugák kialakításához kerámia burkolatoknál, beltérben. Hossz: 3 m / szál, szélesség: 4 mm.

3 fm / szál 10 db

MD 8 8 mm szürke 9002428086285 8628 970 / fm 3 696

MD 10 10 mm szürke 9002428086292 8629 1 030 / fm 3 924

MD 12,5 12,5 mm szürke 9002428086308 8630 1 070 / fm 4 077

MD 15 15 mm szürke 9002428086315 8631 1 100 / fm 4 191

Lépcsőprofil alu, csúszásgátló PVC-profillal
Csúszásmentes lépcsőprofil PVC betéttel. Az optikailag szép lépcsőélek kialakiításához, csúszásgátlással, kül- és 
beltérben. Csempével vagy természetes kővel történő burkolásokhoz alkalmas. Különösen ajánlott közintézményeknél, 
mivel a profil nagyon csúszásálló. Az erős uV-terhelés miatt a PVC betétnek kiegészítő ragasztását javasoljuk Murexin 
x-Bond MS-K 88 Speciális ragasztó express-el.

3 fm / szál 10 db

MS 8 8 mm szürke 9002428047200 4720 4 020 / fm 15 316

MS 8 8 mm barna 9002428047408 4740 4 020 / fm 15 316

MS 10 10 mm szürke 9002428047217 4721 4 060 / fm 15 469

MS 10 10 mm barna 9002428047415 4741 4 060 / fm 15 469

MS 12 5 12,5 mm szürke 9002428047224 4722 4 190 / fm 15 964

MS 12 5 12,5 mm barna 9002428047422 4742 4 190 / fm 15 964

MS 15 15 mm szürke 9002428047231 4723 4 340 / fm 16 535

MS 15 15 mm barna 9002428047439 4743 4 340 / fm 16 535

Műanyag záróelem a lépcsőprofilhoz
A lépcsőprofilok lezárásának szép formájú kialakításához.

1 db

MSe 8, bal szürke 9002428047309 4730 440 / db 559

MSe 8, jobb szürke 9002428047316 4731 440 / db 559

MSe 10, bal szürke 9002428047323 4732 440 / db 559

MSe 10, jobb szürke 9002428047330 4733 440 / db 559

MSe 12,5, bal szürke 9002428047347 4734 440 / db 559

MSe 12,5, jobb szürke 9002428047354 4735 440 / db 559

MSe 15, bal szürke 9002428047361 4736 440 / db 559

MSe 15, jobb szürke 9002428047378 4737 440 / db 559
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Lépcsőprofil edelstahl V2A / nemesacél
Csúszásgátló lépcsőprofil nemesacélból, kreatív felülettel. Anyag: hidegen hengerelt Cr-ni nemesacél: V2A; Wn 1.4301 
felület: 2r (iii D). Az optikailag szép lépcsőélek kialakiításához csúszásgátlással vagy szép kialakítású élzárásokhoz. 
Csempével vagy természetes kővel történő burkolásokhoz alkalmas. Különösen ajánlott közintézményeknél, mivel a profil 
nagyon terhelhető és stabil.

3 fm / szál 10 db

MS 8 8 mm edelstahl V2A nemesacél 9002428107249 10724 4 080 / fm 15 545

MS 10 10 mm edelstahl V2A nemesacél 9002428107256 10725 4 360 / fm 16 612

MS 12,5 12,5 mm edelstahl V2A nemesacél 9002428107263 10726 4 650 / fm 17 717

Teraszprofil
Szögletes kialakítású, porszórt aluminiumprofil peremlezárásokhoz. A szabad homlokzati oldal szép formájú lezárásához 
erkélyeknél és teraszoknál. Színárnyalat: világosszürke.

3 fm / szál 5 db

MT 40 40 mm 9002428086339 8633 4 280 / fm 16 307

MT 70 70 mm 9002428053805 5380 5 160 / fm 19 660

MT 100 100 mm 9002428053812 5381 6 070 / fm 23 127

Teraszprofil sarokelem
Szép formájú sarok kialakításokhoz. Színárnyalat: világosszürke.

1 db

40 mm 9002428086346 8634 3 720 / db 4 724

70 mm 9002428073612 7361 3 720 / db 4 724

100 mm 9002428073667 7366 3 720 / db 4 724

Teraszprofil toldóelem
Színárnyalat: világosszürke.

1 db

40 mm 9002428086353 8635 2 940 / db 3 734

70 mm 9002428073575 7357 2 940 / db 3 734

100 mm 9002428073582 7358 2 940 / db 3 734

nemesacél záróelem a lépcsőprofil nemesacélhoz
A lépcsőprofilok lezárásának szép formájú kialakításához.

1 db edelstahl V2A / nemesacél

MSe 8 8 mm 9002428125748 12574 950 / db 1 207

MSe 10 10 mm 9002428125755 12575 950 / db 1 207

MSe 12,5 12,5 mm 9002428125762 12576 950 / db 1 207

Sarokvédőprofil (ragasztandó) nemesacél
Sarokprofil csiszolt nemesacélból a falak és oszlopok külső sarkainak élvédelmére. Megóvja a mechanikailag erős igény-
bevételnek kitett éleket pl. ipari konyhákban, egészségügyi intézményekben és kórházakban. Sarokvédőprofilok ragasztá-
sához különösen alkalmas az x-Bond MS-K 88 express speciális ragasztó. Hossz: 2,5 m, szélesség: 40 mm x 40 mm.

2,5 fm / szál 5 db

40 x 40 mm edelstahl V2A nemesacél 9002428141229 14122 3 800 / fm 12 065
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5. Élzáró sínek és kiegészítők

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

6. Tisztítás

Colo SR 30 Savas tisztító
Savtartalmú, speciális tisztítószer szennyeződések és lerakódások eltávolítására kül- és beltérben. Speciális korróziógátló 
hatása miatt géprészek és fém felületek is tisztíthatóak vele. Kül és beltérben szervetlen szennyeződések eltávolítására 
szolgál. pl. cementfátyol, cement, mész, kivirágzások és szervetlen szennyeződések stb. A tisztítás után a COLO Ar 30 
Alkáli tisztítóval semlegesíteni kell majd bő, tiszta vízzel mossuk át a felületet. Savra érzékeny felületekre ne használjuk. 
ilyen felületek pl. a polírozott és csiszolt márvány, betonkő, egyes csempelapok, zománcok, eloxált felületek, réz, cink ill. 
horganyzott felületek, bronz armatúrák, bizonyos műanyag felületek pl. nylon, poliamid stb. Szín: piros. Hígítható: szennye-
ződéstől függően akár 1:20-ig.

anyagszükséglet: szennyeződés mértékétől függ.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121220 12122 3 075 / l 3 905

Colo aR 30 Alkáli tisztító
Alkáli speciális tisztítószer, az erős szerves szennyeződések pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, ápolószerek eltávolítására kül- és 
beltérben. egyedi receptúrájának köszönhetően oxidációgátló tulajdonságú, így speciális felületekről is, mint cinkfelületek-
ről is eltávolítja az oxid réteget. Kül és beltérben a Colo Ar 30 Alkáli tisztító a felületaktív összetevők hatékony kombiná-
ciójának (tenzidek) valamint oldószermentes környezetbarát összetételének köszönhetően a szerves szennyeződések és 
lerakódások kiválóan oldhatók. pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, különböző ápolószerek. Kényes felületek esetén ne használjuk 
a tisztítót, pl. lágy gumi, frissen lakkozott felület, egyes műanyag felületek, fa, akril-üveg és hasonlók. eloxált, alumínium, 
zománc, friss lakk és festékek nem lúgállóak, ezért ezekre töményen ne alkalmazzuk! Szín: kékes.

anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m2.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121237 12123 2 710 / l 3 442

4 sarkú zárósín
4 sarkú zárósín kiváló minőségű nemesacélból. Minőség: V2A, Wn 1.4301. Csempeélek szép formájú lezárásához vagy 
kreatív kialakításhoz.

3 fm / szál 5 db
7 mm nemesacél V2A 9002428111857 11185 4 010 / fm 15 278
7 mm fehér 9002428117743 11774 2 120 / fm 8 077
7 mm ezüstszürke 9002428117774 11777 2 370 / fm 9 030
7 mm natur alu 9002428117804 11780 1 870 / fm 7 125
9 mm nemesacél V2A 9002428111871 11187 4 270 / fm 16 269
9 mm fehér 9002428117750 11775 2 250 / fm 8 573
9 mm ezüstszürke 9002428117781 11778 2 500 / fm 9 525
9 mm natur alu 9002428117811 11781 1 990 / fm 7 582
11 mm nemesacél V2A 9002428111888 11188 4 690 / fm 17 869
11 mm fehér 9002428117767 11776 2 310 / fm 8 801
11 mm ezüstszürke 9002428117798 11779 2 560 / fm 9 754
11 mm natur alu 9002428117828 11782 2 060 / fm 7 849

Záróelem a 4 sarkú zárósínhez
Szép formájú külső sarokkialakításhoz.

1 db
7 mm nemesacél V2A 9002428113301 11330 5 250 / db 6 668
7 mm fehér 9002428119457 11945 3 120 / db 3 962
7 mm ezüstszürke 9002428119464 11946 3 120 / db 3 962
7 mm natur alu 9002428119471 11947 3 120 / db 3 962
9 mm nemesacél V2A 9002428113318 11331 6 500 / db 8 255
9 mm fehér 9002428119488 11948 3 120 / db 3 962
9 mm ezüstszürke 9002428119495 11949 3 120 / db 3 962
9 mm natur alu 9002428119501 11950 3 120 / db 3 962
11 mm nemesacél V2A 9002428113325 11332 7 810 / db 9 919
11 mm fehér 9002428119518 11951 3 120 / db 3 962
11 mm ezüstszürke 9002428119525 11952 3 120 / db 3 962
11 mm natur alu 9002428119532 11953 3 120 / db 3 962
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6. Tisztítás

7. Ápolás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Colo GR 20 Padlómélytisztító
Mindenféle otthoni és utcai szennyeződés eltávolítására való enyhe tisztítószer. Gyenge és semleges a környezettel és a 
bőrrel szemben. Tömény koncentrátum, ezért gazdaságos a felhasználása. Kül és beltéri felhasználásra, olaj, zsír, korom, 
stb. eltávolítására. A szokásos felületek napi, rendszeres háztartási takarításához megfelelő. Szín: zöldes. Hígítható: szeny-
nyeződéstől függően akár 1:30-ig.

anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m2.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121244 12124 2 635 / l 3 346

Colo aS 50 Alga és penészstop
Felhasználásra kész speciális tisztítószer, penész, penészfoltok, gombásodás gyors megszűntetésére alkalmas. Penésze-
sedés, gombásodás megelőzése céljából is ajánlott. Fürdőszobában, zuhanyzóban képződött fekete penészfoltok eltávo-
lítására. Kültérben természetes- és műkőből készült teraszburkolatok tisztítására is alkalmas, megszűnteti a falevél, avar 
okozta elszíneződéseket, foltokat stb. Szín: áttetsző, sárgás.

anyagszükséglet: 500 ml kb. 5 m2.

1 db m. flakon 10 db 450 db 9002689121251 12125 3 775 / db 4 794

500 ml / db szórófejjel

SK 1 Szórófej Colocura
Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az uG 1 univerzális simító csomagolására csatlakoztatható szórófej.

1 db – – – 9002689121886 12188 835 / db 1 060

Cura IG 20 impregnáló
Felhasználásra kész speciális impregnáló szer, víz- és olajtaszító hatóanyagokkal. A termék vizes bázisú, szerves oldószer-
től mentes. Kül- és beltérben. Polírozott és nyers természetes kövek, nyers és csiszolt mész tartalmú anyagok, betonelemek, 
cotto stb. esetében. nedvszívó, fényezetlen csempe szintén impregnálható vele. Finomkőlap a nedvszívó tulajdonságának 
megfelelő mértékben szintén impregnálható. Mivel a terméknek ugyan enyhe sajátságos szaga van, de igen gyorsan elillan, 
kiválóan alkalmas beltéri használatra is. Természetesen a szellőztetés mindenkor javasolt. Szín áttetsző, sárgás.

anyagszükséglet: a szívóképesség mértékétől függően kb. 20 m2 / liter.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121268 12126 5 355 / l 6 801

Cura Il 20 Ápolóolaj
Szagtalan, kiváló védő és ápolószer fényezetlen szívóképes klinker és kerámia lapokhoz, végzáró téglához, hasított tégla és 
cseréplapokhoz, cementesztrichekhez és cementes felületbevonatokra. Vízzel nem higítható, nem keverhető. Kül- és beltéri 
felhasználásra. Hígfolyós állagának köszönhetően az anyag a szívóképes felületekbe mélyen beivódik és egy rusztikus, 
színfrissítéses megjelenést ad. egyidejűleg ápolja és csökkenti a felület érzékenységét a külső hatásokkal szemben, nem 
képez filmréteget a felületen, és nem lesz az fényes. Szín: áttetsző, sárgás.

anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m2.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121275 12127 3 530 / l 4 483

Cura SI 90 Kőfény
Csökkentett aromájú, felhasználásra kész, oldószertartalmú natúr- és műkő impregnálószer. Beszívódik a kő pórusaiba 
és egy selyemfényű védőfilmet képez a felületen és a felső rétegekben, felfrissítve és tartósítva a kövek natúr színét. Kül 
és beltéri felhasználásra! Tartósítja a színt, struktúrát, javítja a összhatást, nedves hatásúvá teszi a felületet. Szín, állag: 
tejszerű. Száradási idő kb. 60 perc.

anyagszükséglet: 1 liter kb. 5 – 10 m2.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121329 12132 4 170 / l 5 296

Murexin Árlista 2014 73

B
u

rk
o

lá
s



IG 03 Padló- és fal impregnáló
Oldószermentes, pormegkötő, ásványi, felületkeményítő impregnáló, betonpadlókra és ásványi felületekre. A fe-
lület elkovásításával megnöveli a mechnaikai kopásállóságot. A magas beszivárgóképességgel impregnált víz- és 
szennyődéstaszító felületet lehet elérni. Kül- és beltérben, vízszintes és függőleges ásványi felületeken használható. Pl. 
raktárak és munkaterületek, illetve fektetett, úsztatott burkolatokhoz. Alkalmas téglaboltozatokra ill. természetes- és műkő 
falazatokra. Műhelyekben, pincékben, boltozatokon, padláson, raktárakban a tisztíthatóság javítására és porló felületek 
szilárdítására. impregnáláshoz 1:1 arányban tiszta vízzel lehet higítani (szívóképességtől függően).

anyagszükséglet: kb. 0,3 kg / m2 szívóképességtől függően. Száradási idő: kb. 6 óra.

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689120926 12092 1 570 / kg 9 970

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689120933 12093 1 395 / kg 44 291

Repol S4 Szilikon impregnáló
Felhasználásra kész, oldószertartalmú, oligomer sziloxán bázisú, nagyon jó alkáliállóságú homlokzati impregnálószer kitűnő 
öregedésállósággal és hosszantartó hatással. Csökkenti a sókivirágzást, penészképződést, javítja a hőszigetelési tulajdon-
ságokat, hidrofóbizáló és lélegző. Kültérben: látszóbeton, mosott beton, gázbeton, friss fasercementek, természetes kővek, 
műkővek, mindenféle ásványi vakolatok, homlokzati dísztéglák, klinkerek impregnálására használható. A repol S4 Szilikon 
impregnáló megakadályozza a por behatolását a homlokzat belsejébe, hosszútávon a penészesedést és mohásodást. A 
külső falnak az alacsony nedvességfelvételén keresztül a hővezetőképessége csökken, ezáltal alacsonyabb a fűtési költség. 
Alkalmazható különböző szennyeződések megelőzésére, Graffitik elleni védelemre.

anyagszükséglet: kb. 0,1 – 0,5 l / m² / réteg az alapfelület szívóképességétől függően

1 lit fémkanna 6 db 378 db 9002689116875 11687 3 600 / l 4 572

5 lit fémkanna 4 db 72 db 9002689116899 11689 2 200 / l 13 970

25 lit fémkanna 1 db 16 db 9002689116882 11688 1 900 / l 60 325

Repol EP1 epoxi impregnáló
Oldószertartalmú, színtelen, mélyreható, két komponensű epoxi gyanta rendszer impregnálásra, felület bevonására, 
kipárolgásgátlóként, valamint tapadóhídként használható. Beton, falazat, vakolat (gipsz is) fa és más nedvszívó anyagok 
impregnálására, száraz vagy nedves felületre, porló esztrichek megerősítéséhez. Tapadórétegek készítéséhez műgyanta 
bevonatok vagy -habarcsok alá. Ásványi kötésű felületek bevonására. impregnáláshoz és kipárolgásgátlóként a friss mo-
nolit lemezekre hidratációs fázisban, valamint a mechanikai kopások javítására a beton végszilárdságának befolyásolása 
nélkül. Jó vegyszer-, üzemanyag-, olaj- és saválló, pormentesítéshez és a kopásállóság javítására. Összeszerelő üzemekbe, 
műhelyekbe, raktárakba és garázsokba. Keverési arány: (A:B) 1:1. Javasolt: 1-3 réteg. Beszivárgómélység: max. 5 mm.

anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,30 kg / m2 / réteg, felhordás módjától és az alapfelület szívóképességétől függően. 
Száradás: kb. 2 – 3 óra után.

10 lit egység 2 700 / l 34 290

5 lit fémkanna A komp. 99 db 9002689116929 11692

5 lit fémkanna B komp. 99 db 9002689116936 11693

7. Ápolás

8. impregnálás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN
Termék-
kód

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

Cura FV 90 Színmélyítő
Felhasználásra kész színmélyítő a polírozott, csiszolt és természetes kövekhez. Beszivárog a kő pórusaiba, és egy intenzív 
természetes színt eredményez, a kezelt felületet ápolja és tartóssá teszi, valamint véd a foltosodás és az elszennyeződések 
ellen. Javítja az optikai összhatást (különösen a színt és a struktúrát) és ápolja a természetes köveket, valamint használatával 
a cement tartalmú felületek (pl. fugázó anyagok) felfrissítése lehetséges.

anyagszükséglet: 1 liter kb. 5 – 10 m²-re elegendő. Száradási idő: kb. 60 perc.

1 lit m. flakon 6 db 360 db 9002689154853 15485 14 950 / l 18 987
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