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Előkészítés – alapozók, tapadóhidak, párazárók

Professzionális alapfelület előkészítés
a tökéletes eredményért
Az egyenetlen alapfelületekhez ajánljuk a Murexin aljzatkiegyenlítőket. Az önterülő aljzatkiegyenlítőkkel könnyen elérhető az ideális, sima felület.
Alapvetően a burkolandó alapfelületnek simának, száraznak, olaj- és pormentesnek kell lennie, valamint
megfelelő teherbíró képességgel kell rendelkeznie. Még
a legnehezebb követelmények esetén is minden alapfelületen garantáljuk az optimális eredményt: cement-,
magnézium- és anhidritesztrich, beton, meglévő hidegburkolat, fapadló, faforgács lemez, terrazzo-, kőpadló,
öntött aszfalt, stb. A kalcium-szulfát esztrich CA, amely
anhidritesztrich AFE néven is ismert, egyre nagyobb jelentőséggel bír a modern magasépítés területén.
A hagyományos kalcium-szulfát esztrich a következő
összetevőkből áll: anhidrit, homok illetve kavics, adalékanyagok és víz. A kálciumszulfát esztrich széles alkalmazhatósági területtel rendelkezik, nagy méretű fugamentes felületet és alacsony beépítési magasságot tesz
lehetővé, nagy szilárdsággal rendelkezik, pontosan tervezhető vastagsággal. A kálcium-szulfát esztrich nedvességre érzékeny, ezért a további munkafolyamatok csak az
anyag teljes kiszáradása után kezdhetők meg.
A kálciumszulfát esztrichen végzett sikeres burkoló
munkához a burkolatragasztási termékek rendszerben történő alkalmazása szükséges.

Alapozók használatának előnyei

Szívóképes alapfelületek

• megköti a felületi port

• cementesztrich – gipsz alapfelületek – nyersbeton –
előregyártott elemek

• megerősíti az alapfelületet

Nem szívóképes alapfelületek
• öntöttaszfalt esztrich – kő- és kerámia alapfelületek

• egyenletes szívóképességet biztosít
• javítja a további rétegek tapadását
• megakadályozza a kiegyenlítő anyagokból a keverővíz
alapfelületbe történő túl gyors elszívódását
• javítja az önterülő aljzatkiegyenlítők elterülését

TERMÉK-TIPP:
CA 20 Aljzatkiegyenlítő
Feszültségszegény, önterülő, kálciumszulfát bázisú aljzatkiegyenlítő. Sima,
egyenletes alapfelületek kialakításához
beltérben, különösen kálcium-szulfát
kötőanyagú esztricheken és öntött
aszfalt esztricheken, régi és új
épületekben.
További információ a 12. oldalon.
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• csökkenti az alapfelületből a légbuborékok vándorlását
• védi az alapfelületet a kiegyenlítőkből vagy ragasztókból származó nedvességtől (anhidrit- vagy magnézium
esztricheknél)
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Ragasztás

1. Előkészítés – alapozók, tapadóhidak, párazárók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

D1 Alapozó
Kiváló minőségű, oldószermentes, gyenge szagú, műgyanta-diszperziós alapozó nagyon jó beszívódási képességgel. Szívóképes alapfelületek alapozására mint pl. cementesztrich, nyersbetonfödém felületekre, aljzatkiegyenlítők alá és falfelületekre mint pl. gipszépítőelemekre. Anhidriteszetricheknél csak akkor alkalmazható, ha erre páraáteresztő burkolat kerül
fektetésre. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Az erősen szívóképes felületeknél a D1 vízzel
1:1 – 1:3 arányban higítható. Az M 522 Parkettaragasztó alapozója szívóképes alapfelületeken padlófűtésnél.
Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,15 kg / m2 alapfelülettől függően.
Száradási idő: szívóképes felületnél kb. 2 – 3 óra. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 1 – 2 nap.
1 kg

m. flakon

20 db

400 db

9002689061557

061557

1 990 / kg

2 527

5 kg

m. kanna

1 db

84 db

9002689061564

6156

1 620 / kg

10 287

10 kg

m. kanna

1 db

42 db

9002689063353

6335

1 480 / kg

18 796

D4 Tapadóhíd
ÚJ MINŐSÉG!

Oldószermentes, emissziószegény, egykomponensű, kvarchomokkal töltött, felhasználásra kész, gyorsan száradó diszperziós 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. 0,05 – 0,15 kg / m2 alapfelülettől függően.
Száradási idő: kálcium-szulfát esztrichnél min. 12 óra. 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

L3 Mélyalapozó
Oldószertartalmú, gyorsan száradó műgyanta alapozó kitűnő mélyreható képességgel az erősen szívó alapfelületeknél.
Cementesztrich, gipszépítőelemek, anhidritesztrich és porló esztrichek előkészítésére, a padlóburkolatok burkolása előtti
alapozására. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: S4. Az LE 555 Parkettaragasztó alapozója padlófűtésnél ill. erősen szívóképes alapfelületeknél.
Anyagszükséglet: kb. 0,15 kg / m2 alapfelülettől függően.
Száradási idő: kb. 24 óra.
10 kg

fémdoboz

1 db

50 db

9002689061618

6161

1 945 / kg

24 702

D7 Alapozó
Kitűnő minőségű, felhasználásra kész, oldószermentes, emissziószegény, kékre színezett speciális alapozó cement-,
anhidrit- és kálciumszulfát bázisú fűtött- és önterülő esztrichekhez, kitűnő mélyreható képességgel. Kül- és beltérben az
erősen szívó és porló cementesztrichek alapozására és Murexin aljzatkiegyenlítők alá. Páraáteresztő burkolatok fektetésénél az anhidrit- és gipszesztrichekhez. Az MS parkettaragasztók alapozója cement-, anhidrit- és kálcium-szulfát bázisú
esztrich alapfelületeken.
Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,15 kg / m2 alapfelülettől függően
Száradási idő: szívóképes felületnél kb. 15 perc. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra.
10 kg

Murexin Árlista 2014

m. kanna

1 db

42 db

9002689108368

10836

1 450 / kg

18 415
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1. Előkészítés – alapozók, tapadóhidak, párazárók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

KK4 Neopren Tapadóhíd
Oldószertartalmú, elasztikus, gyorsan száradó, filmképző műkaucsuk alapozó, mint tapadóhíd aljzatkiegyenlítőknél
faalapfelületekre, öntött aszfaltra, nem szívó alapfelületekre, mint kő és terrazzo, valamint nedvességre érzékeny felületnél, és az erősen szívó alapfelületeknél mint alapozó a kontakt ragasztók használata előtt. Alkalmas padlófűtésnél és
görgősszék terhelésnél. GIS Kód: S1.
Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,30 kg / m2 alapfelülettől és felhasználástól függően.
Kiegyenlítés előtt a száradási idő: kb. 2 – 4 óra (kvarchomok szórás szükséges!).
4,5 kg

fémvödör

1 db

80 db

9002689108443

10844

3 250 / kg

18 574

PU5 Alapozó
Felhasználásra kész, gyorsan száradó (kb. 2 óra), egykomponensű, víz- és oldószermentes poliuretán bázisú alapozó.
Beltérben, erősen szívó és porló esztrichek (különösen anhidrit-önterülőesztrich) alapozásához, valamint speciálisan a poliuretán- és MS bázisú ragasztók padlófűtésre történő ragasztása előtt használható. Továbbiakban alkalmazható még padlófűtés nélküli cementesztrichnél a nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 3,5 – 4,0 CM %-ig. Alkalmas görgősszék
terhelésnél. GIS kód: RU1.
Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,15 – 0,20 kg / m2. Párazárásra: kb. 0,40 – 0,45 kg / m2.
Száradási idő: kb. 24 óra.
10 kg

fémdoboz

1 db

42 db

9002689088998

8899

3 700 / kg

46 990

X-Bond MS-A58 Speciális alapozó
Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas maradék nedvességtartalom lezárására cementesztricheknél és betonnál max. 6,0 CM %-ig. X-Bond ragasztókkal közvetlenül lehet rá
ragasztani, aljzatkiegyenlítők esetén kvarchomok szórás szükséges. Nagyon emissziószegény EC1 Plus és semleges szagú,
valamint ökológiailag és fiziológiailag ártalmatlan. Felületszilárdításra nem alkalmas. Fogazat: A2, B2, TL
Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,2-0,25 kg / m2, párazáráshoz: kb. 0,5-0,7 kg / m2.
Száradási idő: kb. 4-6 óra, végszilárdság: kb. 12 óra után.
7 kg

m. vödör

1 db

39 db

9002689156413

15641

2 780 / kg

24 714

EP 70 BM Többcélú epoxigyanta
Zsugorodásmentes, modifikált, oldószermentes, sárgásan áttetsző, hígfolyós, töltetlen, kétkomponensű epoxigyanta rendszer 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 alapozójaként, esztrichek felújításához, esztrichrepedések injektáló eljárásához, kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához,
gépalapok és támfák öntésére, párazárásra (nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 4,5-5 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
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4,5 kg

egység

3 kg

fémvödör

A komp.

80 db

9002689063414

6341

1,5 kg

fémkanna

B komp.

198 db

9002689063452

6345

30 kg

egység

20 kg

fémvödör

A komp.

16 db

9002689076452

7645

10 kg

fémvödör

B komp.

42 db

9002689076469

7646

4 460 / kg

25 489

3 530 / kg

134 493
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Ragasztás

1. Előkészítés – alapozók, tapadóhidak, párazárók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

IH 16 Epoxi impregnáló gyanta
Oldószermentes, narancssárga színű, töltetlen, hígfolyós, kétkomponensű epoxigyanta rendszer a padlóburkolati munkálatok megkezdése előtt a kisebb szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületek megerősítésére. Beltérben, mint póruskitöltő impregnáló az erősen szívó ásványi alapfelületekre, mint pl. cementesztrich, betonlapok. Keverési arány: A
komp. : B komp. = 3,5 : 1,0.
Anyagszükséglet: kb. 0,3-0,7 kg / m2 az alapfelület szívóképességétől függően.
4 000 / kg

9 kg

egység

7 kg

fémvödör

A

42 db

9002689154839

15483

2 kg

fémkanna

B

99 db

9002689154846

15484

45 720

2K SI 60 Kiöntőgyanta
Gyenge szagú, oldószermentes, gyorsan keményedő, kétkomponensű vízüveg-PUR bázisú kiöntő- és ragasztógyanta az
esztrich és beton erőzáró kötéséhez. Kül- és beltérben alkalmazható az esztrichek repedéseinek és fugáinak összezárásához, valamint ásványi alapfelületeknél kiöntésre, kitöltésre, javításra és fémlécek ragasztásához betonra, kőre és kerámiára.
GIS Kód: RU 1.
Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 100 ml / fm, szűk esztrich repedésnél.
Feldolgozási idő: kb. 10-12 perc, feldolgozási idő a flakonban: kb. 6-8 perc, járható / átdolgozható: kb. 35-45 perc,
végszilárdság: kb. 12 óra.
1 db

m.flakon

5 db

195 db

9002689151685

15168

4 550 / db

5 779

600 ml szett / db

2K HOCO 24 Kiöntőgyanta
Kétkomponensű poliészter gyanta esztrichek repedéseinek összezárásához. Fa, kő, fém, beton ragasztásához, szögletes
tartók, lépcsősínek, más fém- és faprofilok rögzítéséhez.
Anyagszükséglet: 1 kg készre kevert gyanta 0,7 l térfogat kitöltéséhez elegendő.
0,55 kg

szett

9 kg

egység

4 db

240 db

9002689364153

36415

6 kg

fémvödör

A komp.

80 db

9002689164166

16416

3 kg

m. vödör

B komp.

85 db

9002689250715

25071

4 750 / kg

6 033

3 890 / kg

44 463

HOCO 57 Esztrich kapocs
Hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarrására, pl. a HOCO 24 kiöntőgyantával
együtt alkalmazható.
Anyagszükséglet: kb. 5 – 7 db / fm.
500 db

karton

1 db

270 db

9002689100515

10051

18 / db

11 430

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 műgyantahabarcsok készítéséhez.
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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
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2. Előkészítés – aljzatkiegyenlítők
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

ST 15 Aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított hidraulikusan kötő, nagyon jól terülő önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, sima alapfelületek készítéséhez különböző burkolatok fektetése előtt 3-15 mm rétegvastagságig. Kb. 3 óra után járható és 24-36 óra után burkolható, 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

4318

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 burkolható, 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

4572

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 szintkiegyelítéshez. 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

C 30
DIN EN 13813

F7

papírzsák

1 db

48 db

5996504114938

11493

144 / kg

4 572

Standard aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított hidraulikusan kötő önterülő aljzatkiegyenlítő. Csak beltérben történő felhasználásra! Alkalmas hidegburkolat ragasztás, szőnyeg ragasztás valamint laminált és szalagparketta fektetése előtti felület kiegyenlítésre,
5 mm rétegvastagságig felhordva. Kb. 3 óra után járható, 24 óra után burkolható, burkolattól és vastagságtól függően.
Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN 13813 szerint CT-C30-F7.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm
25 kg

papírzsák

1 db

48 db

9002689092216

9221

160 / kg

5 080

OS 50 Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő
Por alakú, műgyantával javított, hidraulikusan kötő önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri, sima alapfelületek készítéséhez különböző burkolatok fektetése előtt 10 mm rétegvastagságig, különösen alkalmas parkettaburkolatok ragasztása előtt. Kb. 1-2
óra után járható és kb. 24 óra után burkolható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék
terhelésnél. EN 13813 szerint CT-C35-F7.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm
25 kg

10

papírzsák

1 db

48 db

5996504059550

5955

196 / kg

6 223
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Ragasztás

2. Előkészítés – aljzatkiegyenlítők
Termék

Termékleírás

C 40
DIN EN 13813

F7

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

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 kiegyenlítésére 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: kb. 1,7 kg / m2 / mm.
25 kg

papírzsák

1 db

48 db

5996504061768

6176

230 / kg

7 303

NH 75 Fa aljzatkiegyenlítő
Cementtartalmú, szálerősített, beltéri kiegyenlítő anyag fa aljzatok felújításához, nagy terhelhetőségű, sima alapfelületek
készítéséhez 3-10 mm rétegvastagságig. Erősítő háló alkalmazása nem szükséges. Kb. 2 óra múlva járható, kb. 24 óra múlva
burkolható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN 13813 szerint CTC40-F10. GIS kód: ZP 1.
Anyagszükséglet: kb. 1,25 kg / m2 / mm
20 kg

papírzsák

1 db

48 db

9002689055495

5549

395 / kg

10 033

M 61 MAXIMO aljzatkiegyenlítő
economic

low dust

ecological

heat storing

C 30

Hőtároló képességű, porzáscsökkentett, önterülő, nagy kiadósságú és szívóképességű speciális aljzatkiegyenlítő.
Emissziószegény. Hidratáción keresztüli száradás, 20 %-kal jobb kiadósság. Beltéri, sima, nagy szívóképességű alapfelületek készítéséhez padlóburkolatok és parketták fektetése előtt 10 mm rétegvastagságig. Kifejezetten alkalmas padlófűtésnél,
itt akár 12 % energia megtakarítás is lehetséges, valamint kaucsuk és poliolefin burkolatok fektetésékor, ahol nagy szívóképességű aljzatkiegyenlítő szükséges. Kb. 2-4 óra múlva járható, kb. 12-24 óra múlva burkolható, burkolattól és vastagságától
függően. EN 13813 szerint CT-C30-F7.
Anyagszükséglet: kb. 1 kg / m2 / mm.

DIN EN 13813

F7

BR

E DUZ

IE

RE D U

papírzsák

1 db

72 db

9002689138402

13840

525 / kg

8 668

SL 52 Gyors kiegyenlítő porzáscsökkentett

C

DU

ST

ED

RT•

• STAU

13 kg

C 60
DIN EN 13813

F15

Poralakú, porzáscsökkentett, műgyantával javított, gyorskötésű, feszültségszegény, önterülő, hidraulikus kötésű aljzatkiegyenlítő speciális cementtel. Kizárólag beltéri, sima és egyenletes alapfelületek készítéséhez 20 mm rétegvastagságig,
padlóburkolatok és parketták fektetése előtt. Kb. 1-2 óra után járható, kb. 1-2 óra után burkolható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Minimális rétegvastagság a parketta alatt: 3 mm.
EN 13813 szerint CT-C60-F15.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm
Burkolható:
– textil burkolatokkal 60 perc után
– elasztikus padlóburkolatok, mint PVC, kaucsuk, linóleum 120 perctől és
– parketta, parafa és polyolefine burkolatok 12 óra elteltével
25 kg

papírzsák

1 db

48 db

9002689133032

13303

425 / kg

13 494

MF 4 Murefix
Poralakú, műgyantával javított, állékony, gyorsan száradó, feszültségszegény, hidraulikusan kötő beltéri javítóanyag. Cement-, anhidritesztrich, farostlemez, kerámia csempék és betonfelületeken lévő lyukak, egyenetlenségek kijavítására és
kitöltésére használható. Alapozó nélkül használható, nullára húzható. Max. rétegvastagság: 4 mm. Kb. 20-30 perc után
járható, kb. 30-45 perc után burkolható, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: ZP1. EN 13813 szerint CT-C35-F7.
Anyagszükséglet: kb. 1,5kg / m2 / mm.
6 kg
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m. vödör

1 db

85 db

9002689115663

11566

1 100 / kg

8 382

11

2. Előkészítés – aljzatkiegyenlítők
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

SF 80 Kitöltő- és javítóanyag
Poralakú, műgyantával javított, állékony, nagyon gyorsan egyenletesen száradó, feszültségszegény, hidraulikus kötésű javítóanyag. Csak beltérben alkalmazható, padló- és falfelületekre lépcsők és podesztek kijavításaihoz és kiegyenlítéseihez,
valamint lyukak és mélyebb egyenetlenségek kitöltéséhez esztrich és betonfelületeken 50 mm rétegvastagságig. Kb. 45
perc után járható, kb. 2-3 óra után burkolható, burkolattól és vastagságtól függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék
terhelésnél. EN 13813 szerint CT-C35-F10. GIS kód: ZP 1.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm.
25 kg

papírzsák

1 db

48 db

9002689061694

6169

360 / kg

11 430

SF 83 Finom kitöltő- és javítóanyag
C 30
DIN EN 13813

F7

Poralakú, műgyantával javított, állékony, finom, nagyon gyorsan és egyenletesen száradó, feszültségszegény, hidraulikus
kötésű javítóanyag. Nullára kihúzható. Csak beltérben alkalmazható, padló- és falfelületekre lépcsők és podesztek kijavításaihoz és kiegyenlítéseihez, valamint kisebb lyukak és egyenetlenségek kitöltéséhez esztrich és betonfelületeken 1 mm
(0) – 40 mm rétegvastagságig. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. 15 perc után rá lehet dolgozni, mint pl.
filcelés, javítás, élek eltávolítása és sarkok kialakítása, valamint ugyanazzal az anyaggal újra átdolgozni vagy kiegyenlíteni.
EN 13813 szerint CT-C30-F7.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm.
25 kg

C 25
DIN EN 13813

F8

papírzsák

1 db

48 db

9002689142140

14214

325 / kg

10 319

CA 20 Aljzatkiegyenlítő
Poralakú, feszültségszegény, önterülő, kálcium-szulfát bázisú aljzatkiegyenlítő. Kizárólag beltéri, sima, egyenletes alapfelületek kialakításához. Különösen kálcium-szulfát kötőanyagú esztricheken, valamint öntött aszfalt esztricheken, régi
és új épületekben, 2-15 mm rétegvastagságban, padlóburkolatok és parketták fektetése előtt. Alkalmas padlófűtésnél és
görgősszék terhelésnél. Járható kb. 4-6 óra után, burkolható kb. 24-36 óra után, a kiegyenlítés vastagságától és a burkolattól függően. EN 13813 szerint CA-C25-F8.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm.
25 kg

C 12
DIN EN 13813

F4

papírzsák

1 db

48 db

9002689120964

12096

152 / kg

4 826

CA 85 Kitöltő- és javító massza
Állékony, gyorsan száradó, feszültségszegény, kálcium-szulfát bázisú kitöltő- és javítóanyag. Csak beltéri felhasználásra, padló és falfelületek kiegyenlítéséhez és javítási munkákhoz, valamint kálcium-szulfát-, magnezit-, öntöttaszfalt
esztrichekben lyukak, és mély egyenetlenségek kitöltéséhez, valamint a szárazesztricheknél és a szárazépítési elemeknél
kiegyenlítéshez és kitöltéshez. Max. rétegvastagság: 50 mm. 30-40 perc után járható, 2-3 óra után burkolható, burkolattól és
vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN 13813 szerint CA-C12-F4.
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm.
25 kg

C 20
DIN EN 13813

F6

papírzsák

1 db

48 db

9002689115656

11565

400 / kg

12 700

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: kb. 1,6 kg / m2 / mm.
25 kg

12

papírzsák

1 db

48 db

9002689078722

7872

240 / kg

7 620
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Ragasztás

2. Előkészítés – aljzatkiegyenlítők
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő
Kül- és beltérben alkalmazható önterülő aljzatkiegyenlítő 3-50 mm rétegvastagságig. Vízzel történő bekeveréskor folyós,
kézzel vagy géppel könnyen feldogozható anyagot kapunk. A teljes kikeményedés után nagyon jól tapad az alapfelülethez.
Normál feltételeknél a gyors kiszáradás után kb. 48 óra múlva utólag epoxi vékonybevonattal bevonható. Az FMI 50felhasználható szabványos cementartalmú alapfelületekre vagy kerámia csempékre. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű
anyagmozgatógépeknél. A nagy mechanikai szilárdság miatt az FMI 50 végső bevonatként is használható. Kötési idő: kb. 90
perc, járható: kb. 3-4 óra után rétegvastagságtól függően. Színárnyalat: cementszürke.
Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m2 / mm
25 kg

papírzsák

48 db

9002689148135

14813

325 / kg

10 319

SE 90 Gyorsesztrichcement
Por alakú, műgyantával javított, gyorsan kötő speciális beltéri esztrichcement. Alkalmas úsztatott, csúsztatott, kötött és
fűtött esztrichek készítésére, néhány órán belül terhelhető és korai burkolhatóságot tesz lehetővé. Új épületekben valamint
javítási és felújítási munkálatoknál használható. Padlófűtéseknél 3 nap után lehet megkezdeni a felfűtést, egyébként az
ÖNORM 2242 előírásai szerint. Kb. 3 óra után járható, kb. 24-36 óra elteltével burkolható. Keverés: 1 m3 friss habarcshoz
szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m3 esztrich homok 0/8, 60-100 l víz a homok nedvességétől és az esztrich konzisztenciájától függően és 250-300 kg SE 90 Gyorsesztrichcement. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: ZP 1.
Anyagszükséglet: kb. 2,5-3,0 kg / m2 / cm.
25 kg

papírzsák

1 db

48 db

9002689061984

6198

499 / kg

15 843

ER 70 Esztrichcement Rapid
ER 70 Esztrichcement Rapid kifejezetten hidraulikus kötésű, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk
előállítani, amely 24 órán belül úgy szárad ki, hogy kerámialapokkal burkolható, valamint 7 napon belül < 2,0 CM% maradék
nedvességtartalom érhető el. Kötött-, csúsztatott és úsztatott esztrichek előállítására, valamint parketta, PVC, linóleum,
kerámia, mű- és természeteskő, szőnyegpadló stb. alapfelületeként. Különösen gyors nedvességcsökkenés érhető el és
gyors burkolhatóságot tesz lehetővé. ER 70 Esztrichcement Rapid kül- és beltérben is alkalmazható. Keverés: 1 m3 friss habarcshoz szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m3 esztrich homok 0/8 (0/4), 80-130 l víz a homok nedvességétől és az esztrich
konzisztenciájától függően és 250-300 kg ER 70 Esztrichcement Rapid.
Anyagszükséglet: kb. 2,5-3,0 kg / m2 / cm.
Járható:
– kb. 12 óra múlva, burkolható: kb. 24 óra után kerámiával.
– kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC.
25 kg

C 30
DIN EN 13813

F6

papírzsák

1 db

48 db

9002689133070

13307

170 / kg

5 398

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 szilárdsággal 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
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papírzsák

1 db

56 db

9002428089415

8941

145 / kg

4 604
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3. Előkészítés – tartozékok
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

Erősítő háló GL
Alkáliálló üvegszövetszőnyeg javító- és kiegyenlítő anyagokhoz. A húzó- és hajlítószilárdság valamint az ütőszilárdság (repedés csökkenés) növelésére. Különösen alkalmazható kritikus alapfelületeknél mint fa, öntött aszfalt, faforgács,
szárazesztrich, repedezett esztrich, és különböző építőanyagok közé. Szélesség: 1 m, vastagság: 1 mm.
Tekercs: 30 m = 30 m2
30 m2

tekercs

1 db

50 db

9002689092920

9292

3 500 / m 2

133 350

Erősítő szál GL
Alkáliálló erősítő üvegszálak javító- és kiegyenlítő anyagok megerősítésére. A húzó- és hajlítószilárdság valamint az ütőszilárdság (repedés csökkenés) növelésére. Különösen alkalmazható kritikus alapfelületeknél mint fa, öntött aszfalt, faforgács,
szárazesztrich, repedezett esztrich, és különböző építőanyagok közé.
Anyagszükséglet: 1 db / 25 kg aljzatkiegyenlítő
1 db

m. zacskó

50 db

1350 db

9002689084297

8429

3 000 / db

3 810

M 85 Unitop
A flexibilis, speciális üvegszőnyeget a beltéri alapfelületekre kell kiteríteni, mint stabilizáló, szigetelő és párazáró köztes réteg
a szintetikus kétrétegű és PU hab hátoldalú, PVC és CV burkolatokhoz valamint sima, előformázott vagy latex hátoldallal
rendelkező textilburkolatok ragasztásához. Az M 85 Unitop elválasztja a burkolatokat a kritikus alapfelületektől. Használható, mint flexibilis elválasztó szőnyeg a stabilitáshoz és párazáró elválasztáshoz a különböző végburkolatoknál, különösen
olyan beltéri alapokra, melyek nem előkészítettek. Alkalmas nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekre, mint pl. terrazzo,
természetes kövek és kerámia, régi és új linóleum, PVC, CV és parketta valamint különböző bevonatokra, műgyantákra.
50 m2

tekercs

1 db

12 db

9002689125211

12521

9 900 / m 2

628 650

Padlófűtés ellenőrző plomba
Ellenőrző plomba a fütőtt esztrichek felfűtésénél, a megfelelő szemléltetéshez. Az ÖNORM 2242 előírásait figyelmebe kell
venni, az ellenőrző plomba beépítése kötelező a burkolónak.
10 db

csomag

9002689123644

12364

4 500 / db

57 150

RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag
Öntapadó, korhadásálló, filckasírozott polietilénhab. Az esztrichben előforduló feszültségcsökkentés és a lépéshang
csillapítás eléréséhez a padló- / falcsatlakozó fugáknál kül és beltérben. Nyersbetonpadlóra, úsztatott vagy csúsztatott
esztrichre, fa- és faforgácspadlókra, régi kerámia- és természetes kőpadlókra. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségcsökkentés eléréséhez. Peremszigetelő szalag a
Murexin Unitop lépéshangszőnyeg beépítése előtt alkalmazható. Biztosítja a beépített felület feszültségcsökkentését. A
peremfelületek fugakialakításainál kikerüli a háromoldali tapadást.
20 fm

tekercs

5 db

9002689130567

13056

600 / fm

15 240

Peremszigetelő szalag
Vékony, extrudált polietilénhab szalag. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségcsökkentés eléréséhez.

14

50 fm

tekercs

10 db

5 / 100 mm

PSZ 5

47 / fm

2 985

25 fm

tekercs

5 db

10 / 100 mm

PSZ 10

90 / fm

2 858
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Ragasztás
4. PVC, textil, linóleum, parafa és gumiburkolat ragasztók és fixálók

Burkolás rekordidő alatt: 2 órás komplex
rendszer PVC-hez és szőnyeghez!
Az idő pénz! Az új komplex rendszerek időt és pénzt spórolnak meg a felhasználónak – az összes munkafolyamat akár egyszerre is elvégezhető.
SL 52 Gyors aljzatkiegyenlítő
A főszerepet az SL 52 gyors aljzatkiegyenlítő játssza. A
porzáscsökkentett speciális aljzatkiegyenlítő lehetővé
teszi a szőnyeg, PVC és más burkolatok rendkívül gyors
fektetését. Feszültségszegény és önterülő, gazdaságos
felhasználhatósággal jeleskedik.

20 mm-ig tartó rétegvastagság
Az SL 52 Gyors aljzatkiegyenlítő lehetővé teszi a 20 mmes rétegvastagságot, és mindezt változatlan száradási
idővel! A gyors aljzatkiegyenlítőt öntöttaszfalt esztrichen,
kálciumszulfát esztrichen és cement esztrichen is lehet
használni.

2 órás

komplex rendszer
szőnyeghez és PVC-hez

Most már a PVC, szőnyeg és az összes többi burkolatot
is a lehető legrövidebb időn belül lehet lerakni. Hiszen
a Murexin 2 órás komplex rendszer termékei különösen
gyors száradási idővel rendelkeznek. Csupán két órán
belül az aljzat alapozható, kiegyenlíthető és ezt követően
ráragasztható a PVC vagy szőnyeg.

2 órás komplex
rendszer.
A fektetési
idő most még
rövidebb!

ALAPOZÁS

TERMÉK-TIPP:
LF 300 Speciális ragasztó
Oldószermentes, gyenge szagú,
kiváló minőségű műgyantadiszperziós ragasztó.
További információ a 17. oldalon
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Nem nedvszívó aljzatokhoz:
Murexin D4 tapadóhíd
Nedvszívó aljzatokhoz:
Murexin D7 Mélyalapozó
ALJZATKIEGYENLÍTÉS:
Murexin SL 52 Gyors aljzatkiegyenlítő
RAGASZTÁS:
Murexin LF 300 Speciális ragasztó
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4. PVC-, textil-, linóleum-, parafa- és gumiburkolat ragasztók és fixálók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

D 311 PVC- és szőnyegragasztó
Gyenge szagú, diszperziós ragasztó a textil és rugalmas burkolatok ragasztásához, jó feldolgozási tulajdonságokkal.
Beltérben, sima, nyomott vagy latex hátoldalú textilburkolatok, valamint szintetikus hátoldalú és PU-habhátoldalú burkolatok
ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgős székterhelésnél. Fogazat: A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,50 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 5-10 perc, fektetési idő: kb. 5-10 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
25 kg

m. vödör

–

24 db

9002689144519

14451

880 / kg

27 940

D 321 Padlóburkolat ragasztó
Diszperziós ragasztó CV és PVC burkolatokhoz, sima, nyomott vagy latex hátoldalú textilburkolatokhoz, valamint szintetikus hátoldalú és PU -hab hátoldalú padló burkolatokhoz. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D2.
Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,45 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 15 perc, fektetési idő: kb. 30-40 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
1 kg

m. kis doboz

10 db

350 db

9002689062622

6262

2 350 / kg

2 985

6 kg

m. vödör

1 db

85 db

9002689069126

6912

1 290 / kg

9 830

14 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689063278

6327

1 100 / kg

19 558

D 338 Nedveságyú ragasztó
Diszperziós ragasztó CV és PVC burkolatokhoz lapokban vagy tekercsben, sima, nyomott vagy latex hátoldalú textilburkolatokhoz, valamint szintetikus hátoldalú és PU -hab hátoldalúakhoz. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS
kód: D2. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,45 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 15 perc, fektetési idő: kb. 40 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
20 kg

m. vödör

1 db

24 db

9002689052074

975 / kg

5207

24 765

D 391 Ragasztó
Műgyanta-diszperziós ragasztó PVC padló és falburkolatokhoz lapokban és tekercsben, valamint latex sima hab-, latex
nyomott- és latex hátoldalú textilburkolatokhoz vagy PU -hab hátoldalúakhoz. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,45 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10-40 perc, fektetési idő: kb. 40-50 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
20 kg

m. vödör

1 db

24 db

9002689066927

6692

1200 / kg

30 480

D 390 Univerzális ragasztó
Kiváló minőségű műgyanta-diszperziós ragasztó PVC padló és falburkolatokhoz lapokban és tekercsben, valamint latex
sima hab-, latex nyomott- és latex hátoldalú textilburkolatokhoz vagy PU -hab hátoldalúakhoz. Alkalmas padlófűtésnél és
görgősszék terhelésnél. GIS Kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,28-0,40 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 20-30 perc, fektetési idő: kb. 40-50 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
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1 kg

m. kis doboz

10 db

350 db

9002689061915

6191

2 400 / kg

3 048

6 kg

m. vödör

1 db

85 db

9002689061946

6194

1 390 / kg

10 592

12 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689061939

6193

1 250 / kg

19 050
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4. PVC-, textil-, linóleum-, parafa- és gumiburkolat ragasztók és fixálók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

D 490 Univerzális ragasztó
Könnyen feldolgozható, emissziószegény, oldószermentes, szálerősítésű, kiváló minőségű diszperziós ragasztó erős tapadási képességgel. Beltérben homogén-, PVC-, padló- és falburkolatok lapokban és tekercsben történő ragasztásához,
valamint latex sima hab-, latex nyomott- és latex hátoldalú textilburkolatokhoz vagy PU -hab hátoldalúakhoz, design burkolatokhoz. Lapokban vagy tekercsben szállított műkaucsuk burkolatok 2 mm vastagságig, valamint textilburkolatokhoz jutahálós vagy szintetikus hátoldallal és linóleumhoz. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,40 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10 perc, fektetési idő: kb. 15 – 20 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
14 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689106661

10666

1 390 / kg

24 714

LF 300 Speciális ragasztó
Kiváló minőségű, oldószermentes műgyanta-diszperziós ragasztó magas tapadóerővel PVC (design burkolatok) és CV
burkolatokhoz tekercsben és lapokban, padóra és falra, valamint szívó és nem szívó alapfelületekre, latexhabhátoldalú
textilburkolatokhoz is. Alkalmas PVC-t PVC-re történő ragasztáshoz is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.
GIS Kód: D 1. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,20 – 0,40 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10 – 40 perc, fektetési idő: kb. 1 – 2 óra, végszilárdság: kb. 72 óra után.
12 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689063919

6391

1 530 / kg

23 317

DK 74 Linóleum- és szőnyegragasztó
Vízszegény diszperziós ragasztó, erős tapadási képességgel linóleumhoz, parafa-linóleumhoz, szőtt anyagokhoz, textilburkolatokhoz jutahálós vagy szintetikus hátoldallal, valamint latex habháttal, latexhátoldallal és tűfilcburkolatok leragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D6. Fogazat: A1, A2, B1.
Anyagszükséglet: kb. 0,35 – 0,55 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10 – 15 perc, fektetési idő: kb. 30 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
20 kg

m. vödör

1 db

24 db

9002689054085

5408

1 020 / kg

25 908

D 494 Linotex Profi linóleum- és szőnyegragasztó
Kiváló minőségű, oldószermentes, gyorsan kötő diszperzió-latex bázisú ragasztóanyag linóleumokhoz tekercsben, valamint parafákhoz szívóképes felületre történő ragasztásra. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D2.
Fogazat: B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,50 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: nincs, fektetési idő: kb. 20 – 30 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
20 kg
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m. vödör

1 db

24 db

9002689077046

7704

1 200 / kg

30 480
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4. PVC-, textil-, linóleum-, parafa- és gumiburkolat ragasztók és fixálók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

CR 5 Kaucsuk ragasztó
Nagyon emissziószegény diszperzió bázisú speciális ragasztó extrém gyors és magas szilárdsággal. Beltéri felhasználásra
szintetikus kaucsuk burkolatokhoz tekercsben és lapokban, valamint design burkolatokhoz, 3,2 mm vastagságig simára
csiszolt hátoldalú, valamint poliolefin burkolatokhoz szívóképes alapfelületekre. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Fogazat: B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,35-0,40 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: nincs, fektetési idő: kb. 15-20 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
14 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689106340

10634

1 295 / kg

23 025

D 360 Gumiburkolat ragasztó
Oldószerszegény, gyorsan keményedő diszperziós ragasztó beltéri felhasználásra, max. 4 mm-es szintetikus kaucsuk
burkolatokhoz tekercsben és lapokban , valamint PVC-re erősített parafa lapok ragasztásához szívóképes alapfelületekre.
Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D2. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,35-0,45 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: nincs, fektetési idő: kb. 10 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
14 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689063933

6393

1 480 / kg

26 314

WL 720 univerzális fixáló
Oldószermentes, hengerelhető fixálószer a padlóburkolatokhoz lakóhelyiségekben. Alkalmas CV, PVC és sima habhátoldalú
textil burkolatokhoz, meglevő, használt burkolatokra és javított esztrichekre. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10-30 perc, fektetési idő: kb. 20-60 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
2,8 kg

m. vödör

1 db

100 db

9002689368298

36829

1 750 / kg

6 223

5 kg

m. vödör

1 db

85 db

9002689101925

10192

1 470 / kg

9 335

25 kg

m. vödör

1 db

12 db

9002689072812

7281

kérésre

WL 730 Fixáló
Kiváló minőségű fixáló, könnyen visszaszedhető. Filc, PVC vagy PUR hátuldalú szőnyeglapok fektetéséhez. Alkalmas CV-,
PVC- és sima hátoldalú textilburkolatokhoz. Fogazat: A1, A2, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10-60 perc.
10 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689092360

9236

2 100 / kg

26 670

PU 330 2 K Ragasztó
Oldószermentes, rugalmasan keményedő kétkomponensű poliuretán bázisú ragasztó. Kül- és beltérben alkalmazható nagy
igénybevételű gumi-, PVC-, kültéri- és sportburkolatokhoz, valamint javító ragasztóként rugalmas ragasztására betonra,
kerámiára, kőre, fára, kő és sok egyéb építőipari anyagra. Víz- és időjárás álló. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Keverési arány: A komp. : B komp. = 5 : 1 tömegrészben. GIS kód: RU 1. Fogazat: B1, B2, B3.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-1,30 kg / m2 az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.
Fazékidő: kb. 20-40 perc, terhelhető: kb. 12-24 óra után, végszilárdság: kb. 7 nap után.
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6 kg

egység

5 kg

fémvödör

A komp

80 db

9002689063650

6365

1 kg

fémkanna

B komp

357 db

9002689063643

6364

12 kg

egység

10 kg

fémvödör

A komp

42 db

9002689363651

36365

2 kg

fémkanna

B komp

100 db

9002689163640

16364

2 150 / kg

16 383

1 950 / kg

29 718
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4. PVC-, textil-, linóleum-, parafa- és gumiburkolat ragasztók és fixálók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

KK 346 Speciális kontaktragasztó
Aromamentes oldószeres beltéri műkaucsuk ragasztó PVC profilokhoz, gumi- vagy parafaburkolatokhoz lapokban, továbbá
mindenfajta műanyaglapokhoz, szegélyekhez és sarokelemekhez. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS
kód: S1. Fogazat: A1.
Anyagszükséglet: kb. 0,25-0,35 kg / m2 kétoldali felhordásnál, kb. 0,05-0,20 kg / fm szegélyragasztásnál.
Szellőztetési idő: kb. 10-15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után, kontakt ragasztási idő: kb. 60 perc.
5 kg

fémvödör

1 db

80 db

9002689160564

16056

2 720 / kg

17 272

10 kg

fémvödör

1 db

42 db

9002689101918

10191

2 520 / kg

32 004

Rexopren 1310 Kontaktragasztó
Oldószertartalmú beltéri kontaktragasztó PVC- és gumiburkolatok tekercsben és lapokban valamint parafa- és linóleumlapok ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: S 6. Fogazat: A1.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,35 kg / m2 kétoldali felhordásnál.
Szellőztetési idő: kb. 10-15 perc, kontakt ragasztási idő: kb. 60 perc.
200 g

fémdoboz

16 db

672 db

9002689093350

9335

1 750 / db

2 223

450 g

fémdoboz

8 db

336 db

9002689093374

9337

2 250 / db

2 858

900 g

fémdoboz

18 db

324 db

9002689093367

9336

3 150 / db

4 001

5 kg

fémkanna

1 db

80 db

9002689093398

9339

2 750 / kg

17 463

KK 900 Kontaktragasztó
Állékony, nem csöpögő, oldószerben szegény, gyorsan szilárduló kontaktragasztó. Csak beltérben alkalmazható, textil
fal- és padlóburkolatok, farostlemezek, rugalmas falburkolatok, gumigranulátum lapok, ütköző szegélyek, PVC és parafa
falburkolatok ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Fogazat: A1, A2.
Anyagszükséglet: kb. 0,25-0,35 kg / m2.
Szellőztetési idő: kb. 10-15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után, kontakt ragasztási idő: kb. 60 perc.
10 kg

m. vödör

1 db

33 db

9002689140160

14016

2 750 / kg

34 925

KK 350 Higító
Oldószer tartalmú ragasztók hígításához, mint pl. KK 346, Rexopren 1310, KK 900, valamint szerszám és eszköz tisztításhoz
használható.
0,5 liter

fémkanna

12 db

540 db

9002689063711

6371

2 000 / db

2 540

5 liter

fémkanna

4 db

72 db

9002689063728

6372

1 800 / lit

11 430

LF 356 Kontaktragasztó
Oldószerszegény, kiváló minőségű diszperzióbázisú kontaktragasztó. PVC burkolatok és profilok, PVC hab burkolatok és
rugalmas kisméretű lapok valamint latex és PUR-hab hátoldalú textilburkolatok kontaktragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS Kód: D1.
Anyagszükséglet: kb. 0,25-0,30 kg / m2 kétoldali felhordásnál, kb. 0,10-0,20 kg / fm szegélyragasztásnál.
Szellőztetési idő: kb. 15-25 perc, kontakt ragasztási idő: max. kb. 12 óra.
5 kg
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m. vödör

1 db

85 db

9002689090250

9025

2 950 / kg

18 733
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5. Ragasztók speciális felhasználásra

Ez aztán a modern ragasztás!
Az MS-technológia a szilán polimerekkel való összekötése: Az eredmény stabil
tömítőanyag és rugalmas ragasztóanyag, ami majdnem minden alapfelületre
alapozó nélkül is tapad. Egy MS bázisú termék ragaszt és tömít csaknem minden időjárás esetén, mindenkor és mindenhol: a kimondottan nagy tapadóerő
nemcsak a ragasztásban, hanem a szigeteléseknél is biztos tartást garantál,
még a nedves alapfelületeken is.
Ragasztás és szigetelés egyben.
A kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően, mint szilárdság, szívósság és rugalmasság, az X-Bond csoport
minden feladatra alkalmas, ahol megbízható ragasztóra
vagy szigetelőanyagra van szükség.

Csodás tapadás.
Az X-Bond termékek alkalmasak azonos típusú anyagok
összeragasztására, mint ahogy kő, tégla, beton, fa, parketta, szigetelőanyag, üveg, fém, műanyag és sok más
ragasztáskombinációra is.

Erős, gyors, átütő erő.
Alapozni nem szükséges. Az X-Bond termékek felhasználásra készek, vastag rétegben is feldolgozhatók és rögtön átfesthetők – ezzel időt és pénzt spórolhatunk.

Barátságos a környezethez.
A közel szagtalan X-Bond csoport ragasztó- és szigetelőanyagai nem mérgezőek, oldószer-, izocianát- és halogénmentesek, valamint nagyon emissziószegények EC1.

• alapozás nélkül is jól tapad
• tartós rugalmasság nagy tapadóerővel
• lépéshangcsökkenés
• időjárásállóság
• víz- és oldószermentes
•	szilikon-, izocianát- és halogénmentes
• emissziószegény

X-BOND TERMÉKINFÓK:
X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó ................... 21. oldal
X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó
Express ................................................................ 21. oldal

TERMÉK-TIPP:
X-Bond MS-A58
Speciális alapozó
Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-,
izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas
maradék nedvességtartalom
lezárására cementesztricheknél és
betonnál max. 6,0 CM %-ig.

X-Bond MS-K509 Objekt
Parkettaragasztó ................................................. 26. oldal
X-Bond MS-K511 Parkettaragasztó .................... 26. oldal
X-Bond MS-K530 Parkettaragasztó ................... 26. oldal
X-Bond MS-A58 Speciális alapozó ....................... 8. oldal

További információ a 8. oldalon.
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5. Ragasztók speciális felhasználásra
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

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-, szilikon-, 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 tapadó 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 szárazépítés, 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
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kartus

12 db

1200 db

9002689132479

13247

2 775 / db

3 524
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6. Vezetőképes burkolatragasztási rendszer

Vezetőképes ragasztók
vezetőképes rendszerekhez
A járófelület vezetőképességével szemben támasztott követelmények a helyiség
tervezett használatának alapján nagyon különbözőek lehetnek. Megkülönböztetünk vezetőképes (104 – 108 ohm) és antisztatikus (108 – 1010 ohm) burkolatokat. A vezetőképes burkolatoknál kötelező a vezetőképes ragasztási rendszer
használata.
Statikus elektromoság keletkezése =
Elektromos feltöltődés
A statikus elektromosság mindig szilárd szigetelők vagy
folyékony részecskék mozgásakor keletkezik, pontosabban ezek leválasztásakor. Extrém példa erre a poros levegő kiválása egy falfelületen. A feszültségfeltöltődés függ
a levegő nedvességtartalmától. Száraz levegő esetén nagyobb a feltöltődés mint nedves levegőnél.

Statikus elektromosság és
vezetőképesség
A statikus elektromosság keletkezését a legjobb esetben
is csak csökkenteni lehet kedvezőbb anyagok megválasztásával, amennyiben ez egyáltalán lehetséges, megszűntetni azonban soha nem lehet. Ami csökkenthető, az
a személyek és tárgyak túl magas feltöltődése. Gondoskodni kell arról, hogy a keletkezett feltöltődés ne gyűljön
össze, hanem azonnal és egyenletesen levezetésre kerüljön. Így a feltöltődés nem tud olyan nagy lenni, hogy
szikra (elektromos kisülés) keletkezzen.

TERMÉK-TIPP:
EL 300 Vezetőképes
ragasztó
Elektromosan vezetőképes,
oldószermentes, fasertartalmú,
elasztikus, diszperziós ragasztó
vezetőképes PVC- és szintetikus
kaucsuk-, szőnyeg- és linóleum
burkolatokhoz.
További információ a 23. oldalon.
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Statikus és dinamikus elektromosság
Dinamikus elektromosságon azt az elektromos áramot
értjük, ami az erőművekben folyamatosan tárolva a vezetékekben áramlik, illetve feszültségként jelen van. A
statikus elektromosságot ezzel szemben nem feszültségforrás tárolja, hanem bizonyos mértékben egy egyszeri
alkalom, ami a kisülés után nem áll azonnal vissza, hanem
újra fel kell építeni.

Figyelem
A MUREXIN termékek nem
csupán a legmagasabb
követelményeknek tesznek
eleget, magas terhelhetőséggel is bírnak. A megjelölt termékek görgősszék
terhelésre és padlófűtésre
is alkalmasak.
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6. Vezetőképes burkolatragasztási rendszer
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

EL 605 Vezetőképes alapozó
Elektromosan vezetőképes diszperziós alapozó rézszalagháló nélküli vezetőképes ragasztási rendszer kialakításához. Ezután a burkolat vezetőképes ragasztóval leragasztható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1.
Anyagszükséglet: kb. 0,10 kg / m2 az alapfelülettől függően.
Száradási idő: kb. 2-4 óra textilburkolatoknál, kb. 10-12 óra PVC burkolatoknál.
10 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689060079

6007

2 130 / kg

27 051

EL 628 Univerzális vezetőképes ragasztó
Elektromosan vezetőképes diszperziós ragasztó vezetőképes PVC- és szintetikus kaucsukburkolatokhoz tekercsekben és
lapokban, juta- vagy szintetikus-, latex hátoldalú vezetőképes szőnyegburkolatok, szőtt- és tűfilcburkolatok, valamint linóleumok ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,60 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: nincs, fektetési idő: kb. 15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
10 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689071266

7126

2 770 / kg

35 179

EL 300 Vezetőképes ragasztó
Elektromosan vezetőképes, oldószermentes, fasertartalmú, elasztikus diszperziós ragasztó vezetőképes PVC- és szintetikus kaucsuk burkolatokhoz tekercsekben és lapokban, juta- vagy szintetikus-, latex hátoldalú vezetőképes szőnyegburkolatok, szőtt- és tűfilcburkolatok, valamint linóleumok ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.
Fogazat: A1, A2, B1.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,60 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: nincs, fektetési idő: kb. 15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
14 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689108481

10848

2 035 / kg

36 182

EL 720 Antisztatikus fixáló
Fixáló az antisztatikus önhordó modulszőnyeg és -burkolatok megfelelő hátoldalú antisztatikus ragasztáshoz. Alkalmas
padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS Kód: D 1. Fogazat: A1, A2.
Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,20 kg / m2 az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.
Szellőztetési idő: kb. 10-30 perc, fektetési idő: kb. 20-60 perc.
25 kg

m. vödör

1 db

12 db

9002689089957

8995

2 250 / kg

71 438

EL 330 PU Vezetőképes ragasztó
Elektromosan vezetőképes, két komponensű poliuretán bázisú ragasztó vezetőképes PVC és szintetikus burkolatok ragasztására, tekercsekben vagy lapokban. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Keverési arány: A komp. : B komp.
= 4 : 1 tömegrészben. GIS kód: RU 1. Fogazat: B1, B2, B3.
Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,80 kg / m2 az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.
Fazékidő: kb. 20-35 perc, terhelhető: kb. 12-24 óra után, végszilárdság: 7 nap után.
5 kg

egység

4 kg

fémvödör

A komp.

80 db

9002689074007

7400

4 500 / kg

1 kg

fémkanna

B komp.

252 db

9002689074014

7401

28 575

KB 20 Rézszalag
Öntapadó rézsszalag antisztatikus és vezetőképes burkolatragasztási rendszerekhez ill. antisztatikus műgyanta padlóburkolatokhoz. Csak beltéri felhasználásra. 15 mm széles.
20 fm
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tekercs

20 tekercs

240 tekercs

9002689058953

5895

500 / fm

12 700
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7. Parketta- és fa ragasztók

Burkolás rekordidő alatt:
12 órás komplex rendszer parkettához!
A Murexinnel lehetséges! Alapozás, kiegyenlítés és ragasztás extrém gyors
kiszáradással.
Parkettaragasztás 12 óra alatt
egy hét helyett
Többé már nem szükséges egy hét a parkettaragasztáshoz. Az új 12 órás komplex rendszer jelentősen lerövidíti a kivitelezési időt a szupergyors
kiszáradásnak köszönhetően. Az optimálisan egymásra épülő rendszerelemek-alapozó, kiegyenlítő
és ragasztó- teszik ezt lehetővé.

SL 52 Gyors aljzatkiegyenlítő
A főszerepet az SL 52 gyors aljzatkiegyenlítő játs�sza. A porzáscsökkentett speciális aljzatkiegyenlítő lehetővé teszi a szőnyeg, PVC és más burkolatok rendkívül gyors fektetését. Feszültségszegény
és önterülő, gazdaságos felhasználhatósággal
jeleskedik.

12 órás

kompakt rendszer
parkettához

15 mm-ig tartó rétegvastagság
Az SL 52 Gyors aljzatkiegyenlítő lehetővé teszi a
15 mm-es rétegvastagságot, és mindezt változatlan száradási idővel! A gyors aljzatkiegyenlítőt
öntöttaszfalt esztrichen, kálciumszulfát esztrichen
és cement esztrichen is lehet használni.

12 órás kompakt
rendszer.
A fektetési
idő most még
rövidebb!

ALAPOZÁS
Nem nedvszívó aljzatokhoz:
Murexin D4 tapadóhíd

TERMÉK-TIPP:
X-Bond MS-K530
Parkettaragasztó
Kiváló minőségű, nyíró erőknek
ellenálló, víz- és oldószer-, valamint lágyítószermentes, nagyon
emissziószegény EC1, egykomponensű MS ragasztó, mely megfelel
az EN 14293, DIN 281, ISO 17178
szabványoknak.
További információ a 26. oldalon.
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Nedvszívó aljzatokhoz:
Murexin D7 Mélyalapozó
ALJZATKIEGYENLÍTÉS:
Murexin SL 52 Gyors aljzatkiegyenlítő
RAGASZTÁS:
Murexin X-Bond MS-K530 parkettaragasztó
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7. Parketta- és fa ragasztók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

M 522 Parkettaragasztó
Kiváló minőségű beltéri műgyanta diszperziós ragasztó nagyon magas ragasztóerővel és jó feldolgozási tulajdonságokkal.
Kis- és mozaik parketta, valamint csaphornyos parketta ragasztásához cementesztrich és kiegyenlített felületekre. Padlófűtés vagy erősen szívó alapfelületek esetén a D1 vagy D7 alapozó használata szükséges. GIS kód: D1. Fogazat: B3, PK,
B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,00 kg / m2.
Fektetési idő: kb. 15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
6 kg

m. vödör

1 db

85 db

9002689062066

6206

980 / kg

7 468

20 kg

m. vödör

1 db

24 db

9002689062097

6209

740 / kg

18 796

LE 555 Parkettaragasztó
Oldószertartalmú műgyanta ragasztó, nagyon jó tapadóképességgel és magas kezdeti szilárdsággal. Kész- és mozaik
parketta, ipari- és csaphornyos parketta ragasztásához anhidrit- és cementesztrich felületekre, valamint homokkal megszórt öntött aszfalt felületekre és faforgácslapra. Padlófűtés vagy erősen szívó alapfelületek esetén az L3 Mélyalapozó
(cementesztrichnél), vagy D7 Alapozó (anhidritesztrichnél) használata szükséges. GIS kód: S1. Fogazat: B3, PK, B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,00 kg / m2.
Fektetési idő: kb. 15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
8 kg

fémvödör

1 db

72 db

9002689055709

5570

1 400 / kg

14 224

20 kg

fémvödör

1 db

33 db

9002689073772

7377

920 / kg

23 368

PU 560 Parkettaragasztó
Kitűnő minőségű, hosszú feldolgozási idejű, kétkomponensű poliuretán ragasztó a DIN EN 14293 szerint. Kizárólag
beltérben, csaphornyos, készparketta, svédpadló, hajópadló, faburkolat és egzotikus parketták ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtés esetén is alkalmazható. Padlófűtés esetén a PU 5 alapozó használata szükséges. GIS kód: RU 1.
Fogazat: B3, PK, B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,90 – 1,40 kg / m2.
Fazékidő: 50 – 60 perc, terhelhető: kb. 8 – 10 óra múlva, végszilárdság: kb. 72 óra múlva.
10 kg

m. vödör

1 db

39 db

9002689140177

14017

980 / kg

12 446

PU 566 Parkettaragasztó
Kiváló minőségű, beltéri, kétkomponensű reakciógyantás ragasztó, a csaphornyos-, kész-, svédpadló, hajópadló és egzotikus parketták ragasztására (próbaragasztás javasolt) szívó és nem szívóképes felületekre, mint kerámiacsempe és kőpadló.
Keverési arány: A komp. : B komp. = 7 : 1 tömegrészben. Padlófűtés esetén a PU 5 alapozó használata szükséges. GIS kód:
RU 1. Fogazat: B3, PK, B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,70-1,20 kg / m2.
Fazékidő: 30-40 perc, terhelhető: kb. 4 óra múlva, végszilárdság: kb. 72 óra múlva.
4,8 kg

m. vödör

A+B komp.

54 db

9002689130956

13095

1 750 / kg

10 668

10 kg

m. vödör

A+B komp.

39 db

9002689130918

13091

1 500 / kg

19 050

WF-D3 Faenyv
Kiváló minőségű, felhasználásra kész műgyantaenyv felületi- és nútban történő ragasztáshoz. Emelt vízállóság: D3 és nagy
kötőerő. Különösen alkalmas olyan helyiségekben enyvezésre, ahol magas nedvességterhelés van. Minden fafajta és faipari
anyag enyvezéséhez, hideg- és meleg sajtolással történő enyvezéseknél. Padlófűtésre megfelelő. GIS kód: D1.
Anyagszükséglet: alkalmazástól függően.
Nyitott idő: kb. 10-15 perc, végszilárdság: kb. 72 óra.
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250 g

m. flakon

30 db

630 db

9002689093497

9349

1 830 / db

750 g

m. flakon

12 db

360 db

9002689093459

9345

2 220 / db

2 819

5 kg

m. vödör

1 db

85 db

9002689093473

9347

2 400 / kg

15 240

2 324
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7. Parketta- és fa ragasztók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

X-Bond MS-K509 Objekt Parkettaragasztó
Egykomponensű, elasztikus, víz és oldószermentes STP ragasztó. Lépéshang csökkentő, nagyon emissziószegény (EC1)
és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján. Egykomponensű MSP ragasztó
beltérben széles alkalmazási területtel rendelkezik. Csaphornyos, ipari, mozaik parketta, valamint lépéshang csökkentő
tulajdonsága miatt készparketta elemek, két és háromrétegű készparketták, fakockák és lamináltpadlók ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtés esetén alkalmazható. Fogazat: B3, PK, B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,80 – 1,20 kg / m2.
Fektetési idő: kb. 45 – 50 perc, végszilárdság: kb. 48 óra után.
16 kg

m. vödör

1 db

36 db

9002689144236

14423

1 290 / kg

26 213

X-Bond MS-K511 Parkettaragasztó
Kiváló minőségű, egykomponensű, elasztikus, víz és oldószermentes STP ragasztó. Lépéshang csökkentő, nagyon
emissziószegény (EC1) és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján. Az egykomponensű MSP-ragasztó széles felhasználási területtel rendelkezik beltérben és kültérben (egyeztetés után). Csaphornyos,
ipari, mozaik parketta, egzótafák és hajópadlók, valamint lépéshang csökkentő tulajdonsága miatt készparketta elemek, két
és háromrétegű készparketták, fakockák és lamináltpadlók ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtés esetén D7
alapozó használata szükséges. Fogazat: B3, PK, B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,00 kg / m2.
Fektetési idő: kb. 50 – 60 perc, végszilárdság: kb. 48 óra után.
1 db

hurka

20 db

720 db

9002689144700

14470

2 400 / kg

3 048

6 db

180 db

9002689144717

14471

6 200 / kg

7 874

1 db

36 db

9002689114284

11428

1 570 / kg

31 902

600 ml / db
1 db

hurka
1800 ml / db

16 kg

m. vödör

X-Bond MS-K530 Parkettaragasztó
Kiváló minőségű, nyíró erőknek ellenálló, víz- és oldószer-, valamint lágyítószermentes, nagyon emissziószegény EC1, egykomponensű MS ragasztó, mely megfelel az EN 14293, DIN 281, ISO 17178 szabványoknak. Beltérben, csaphornyos, ipari,
mozaik parketta, egzóta és masszív dielen parketták, valamint lamella és többrétegű parketták ragasztására a DIN EN
13226, DIN EN 14761, DIN EN 13488 és a DIN EN 13489 szerint. Padlófűtés esetén alkalmazható. Fogazat: B3, B5, B17, PK.
Anyagszükséglet: kb. 0,70-1,00 kg / m2 parkettától, alapfelülettől és a fogazattól függően.
Fektetési idő: kb. 30-35 perc, végszilárdság: kb. 48 óra után.
16 kg

m. vödör

-

33 db

9002689156369

15636

2 400 / kg

48 768

PU 1K 505 Parkettaragasztó
Kitűnő minőségű, víz- és oldószermentes egykomponensű poliuretán ragasztó. Beltérben mozaik, ipari, lamella és többrétegű parketták, valamint masszív dielen parketták ragasztására. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Fogazat: B3, PK, B5, B17.
Anyagszükséglet: kb. 0,90-1,20 kg / m2, alapfelülettől és parketta típusától függően.
Fektetési idő: kb. 35-45 perc, terhelhető: kb. 12 óra után, végszilárdság: kb. 48 óra után.
15 kg

m. vödör

1 db

33 db

9002689154914

15491

2 050 / kg

39 053

R 500 Tisztítókendő
Átitatott, jól szívó, pamutszálas tisztítókendő. Tökéletesen tisztít, szennyeződésoldó, bőrápoló. Dermatológiailag tesztelt.
Kéz és szerszám tisztítására, a még ki nem keményedett PU és MS ragasztó szennyeződéseknél használható.
70 db
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doboz

1 doboz

360 doboz

9002689112334

11233

7 000 / dob

8 890
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7. Parketta- és fa ragasztók
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

Elválasztó filc
Feszültségkiegyenlítő ágyazófilc alapfelület előkészítéshez parkettaragasztáskor, különösen felújításoknál.
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 kerámia 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

8. Ragasztók falra és mennyezetre

D 910 Üvegszövettapéta ragasztó
Oldószermentes, felhasználásra kész, gyenge szagú, kiváló minőségű diszperziós ragasztó nagyon jó ragasztóerővel.
Beltéri falfelületekre mindenfajta papírhátoldalú
textiltapéták és üvegszövet tapéták ragasztására. GIS kód:
D1. Fogazat: A1.
Anyagszükséglet: kb. 0,25-0,35 kg / m2 alapfelülettől és burkolattól függően.
Szellőztetési idő: nincs, fektetési idő: kb. 10-20 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
6 kg

m. vödör

1 db

85 db

9002689062486

6248

1 300 / kg

9 906

15 kg

m. vödör

1 db

24 db

9002689084303

8430

850 / kg

16 193

WD 960 Univerzális parafa- és keményhabragasztó
Felhasználásra kész, paszta állagú, falra és mennyezetre alkalmazható nagyon magas elasztikusságú műgyanta-diszperziós
ragasztó. Fali parafa csíkok, dekorációs parafák és parafa tapéták ragasztására. Kemény PVC, valamint tapéta, vagy az
extrudált polisztirolból vagy PU-purahabból készült csíkok és többféle elasztikus és textil falburkolatok ragasztásához. GIS
kód: D1. Fogazat: A1, B1, B2.
Anyagszükséglet: kb. 0,25-1,20 kg / m2 az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.
Szellőztetési idő: kb. 10 perc, fektetési idő: kb. 30-40 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után.
7 kg
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m. vödör

1 db

85 db

9002689076025

7602

1 900 / kg

16 891
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Normál igénybevétel (lakótér)
Murexin 12 órás rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

AV 20 Aqua különleges alapozó
1 x hengerelve (kb. 1,5 óra rétegenként); 2 x spaklizva (kb. 20 perc rétegenként)
Alternatíva: AV 40 Aqua Faerezet kiemelő alapozó
AV 50 Aqua Egzóta fa záróalapozó

LV 45 Univerzális alapozó
1-2 x hengerelve (kb. 1,5 – 12 óra rétegenként, fafajtától függően); 2 x spaklizva

PU 80 Aqua parkettalakk
2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

PS 90 Speciál parkettalak
2 x hengerelve (kb. 3,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

A rendszer előnye: a teljes rendszer 12 óra alatt kivitelezhető!

Murexin Gél perfekt rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)
PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)
PU 90 Aqua Speciál parkettalak
1 x hengerelve (kb. 3,5 óra)

PU 80 Aqua parkettalak
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként)
AV 30 Aqua gél 1 x spaklizva (kb. 1,5 óra)

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt

PU 80 Aqua parkettalakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt

PS 90 Aqua Speciál parkettalakk
1 x hengerelve (kb. 3,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

A rendszer előnye: optikailag tökéletes lakkozott felület a kisebb egyenetlenségek kitöltésével!

Murexin 1-4 rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként)
2 x spaklizva (kb. 1 óra rétegenként)

PU 80 Aqua parkettalakk
2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként)
2 x spaklizva (kb. 1 óra rétegenkét)

PU 90 Aqua Speciál parkettalak
2 x hengerelve (kb. 3,5 óra rétegenként)
2 x spaklizva (kb. 1 óra rétegenkét)

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra)
Közbenső csiszolás lehetséges
az utolsó munkafázis előtt

PU 80 Aqua parkettalakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra)
Közbenső csiszolás lehetséges
az utolsó munkafázis előtt

PS 90 Aqua Speciál parkettalakk
1 x hengerelve (kb. 3,5 óra)
Közbenső csiszolás lehetséges
az utolsó munkafázis előtt

A rendszer előnye: a teljes rendszer egy termék használatával felépíthető!

Nagyon erős igénybevétel (üzlethelyiségek)
Murexin NT 100 rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

AV 20 Aqua különleges alapozó
1 x hengerelve (kb. 1,5 óra rétegenként);
2 x spaklizva (kb. 20 perc rétegenként)

LV 45 Univerzális alapozó
1-2 x hengerelve (kb. 1,5 - 12 óra rétegenként,
fafajtától függően); 2 x spaklizva

NT 100 Aqua Nanolakk
3 x hengerelve. Közbenső csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.
A rendszer előnye: erős eredmények erős igénybevételre!

Murexin NT 100 Gél perfekt rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

AV 20 Aqua különleges alapozó
1 x hengerelve (kb. 1,5 óra rétegenként); 2 x spaklizva (kb. 20 perc rétegenként)

LV 45 Univerzális alapozó
1-2 x hengerelve (kb. 1 óra rétegenként); 2 x spaklizva (kb. 15 perc rétegenként)

NT 100 Nanolakk 1 x hengerelve
AV 30 Aqua Alapozó gél 2 x spaklizva (kb. 1,5 óra)
NT 100 Aqua Nanolakk
2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként). Közbenső csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.
A rendszer előnye: erős eredmények erős igénybevétel, optikailag tökéletes lakkozás!
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Erős igénybevétel (iroda)
Murexin 16 órás rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

AV 20 Aqua különleges alapozó
1 x hengerelve (kb. 1,5 óra rétegenként); 2 x spaklizva (kb. 20 perc rétegenként)
Alternatíva: AV 40 Aqua Faerezet kiemelő alapozó
AV 50 Aqua Egzóta fa záróalapozó

LV 45 Univerzális alapozó
1-2 x hengerelve (kb. 1,5 – 12 óra rétegenként, fafajtától függően); 2 x spaklizva

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
3 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt

PU 80 Aqua parkettalakk
3 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

PS 90 Speciál parkettalak
3 x hengerelve (kb. 3,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

A rendszer előnye: a teljes rendszer 16 óra alatt kivitelezhető!

Murexin Gél perfekt rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)
PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)
PU 90 Aqua Speciál parkettalak
1 x hengerelve (kb. 3,5 óra)

PU 80 Aqua parkettalak
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként)
AV 30 Aqua gél 1 x spaklizva (kb. 1,5 óra)

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
1 x hengerelve (kb. 4,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt

PU
PU 80
80 Aqua parkettalakk
parkettalakk
11 xx hengerelve
hengerelve (kb. 4,5 óra). Közbenső
Közbenső
csiszolás
csiszolás lehetséges
lehetséges az utolsó munkafázis
munkafázis előtt
előtt

PS 90 Aqua Speciál parkettalakk
1 x hengerelve (kb. 3,5 óra). Közbenső
csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt.

A rendszer előnye: optikailag tökéletes lakkozott felület a kisebb egyenetlenségek kitöltésével!

Murexin NT 100 rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

AV 20 Aqua különleges alapozó
1 x hengerelve (kb. 1,5 óra rétegenként); 2 x spaklizva (kb. 20 perc rétegenként)
Alternatíva: AV 40 Aqua Faerezet kiemelő alapozó
AV 50 Aqua Egzóta fa záróalapozó

LV 45 Univerzális alapozó
1-2 x hengerelve (kb. 1,5 - 12 óra rétegenként, fafajtától függően); 2 x spaklizva

NT 100 Aqua Nanolakk
2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként) Közbenső csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt
Alternatíva (1 komponensű): NX 85 Aqua Extrém parkettalakk
A rendszer előnye: erős eredmények erős igénybevételre!

Sportpadló rendszer
Murexin NT 100 Sportpadló rendszer
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

AV 20 Aqua különleges alapozó
1 x hengerelve (kb. 1,5 óra rétegenként); 2 x spaklizva (kb. 20 perc rétegenként)
NT 100 Nanolakk 1 x hengerelve
Alternatíva NTS 95 Aqua Sport parkettalakk

Pályavonal felfestéshez: SMX 50 Aqua selyemmatt lakk

NT 100 Aqua Nanolakk 2 x hengerelve (kb. 4,5 óra rétegenként). Közbenső csiszolás lehetséges az utolsó munkafázis előtt
Alternatíva NTS 95 Aqua Sport parkettalakk

A rendszer előnye: erős eredmények erős igénybevétel, optikailag tökéletes lakkozás!

Olajozás
Murexin NP 90 Impregnáló olaj
AV 10 Aqua fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 30-45 perc múlva átdolgozható)

LV 15 fatapaszoldat
1-2 x spaklizva (kb. 1 óra múlva átdolgozható)

IP 90 Impregnáló olaj
2 x fényező szivaccsal felhordva kb. 6 – 8 óra
A rendszer előnye: környezetbarát védelem és ápolás természetes olajokkal és viasszal
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

AV 10 Aqua fatapaszoldat
Vizes, oldószermentes, semleges szagú beltéri fatapaszoldat, nagyon kiadós, gyors száradású és jól csiszolható. Parketták
és egyéb fapadlók, valamint mindenféle belsőépítészeti faszerkezet mélyedéseinek, repedéseinek és max. 2 mm széles
fugáinak kikenésére és lesimítására szolgál. Az oldatot az utolsó csiszolás tiszta faporával kell összekeverni. Figyelem: nem
alkalmazható fakocka burkolatoknál és hajópadlóknál.
Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,10 liter / m2.
5 liter

m. kanna

1 db

96 db

9002689121770

12177

2 550 / lit

16 193

AV 20 Aqua különleges alapozó
Kiváló minőségű, könnyen bedolgozható, vizes polimerdiszperziós alapozó parkettákhoz. Egy nagyon kiadós alapozó, mely
mélyen beszívódik a fába és ideális felületet képez. Valamennyi Murexin vizes parkettalakkal átdolgozható. A fugában összeragadás-csökkentő hatású és megakadályozza a szabálytalan fugaképződést a megfelelő fugakörvonallal. Egzóta fáknál LV 45
Univerzális alapozó használata javasolt. GIS kód: D1.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,12 – 0,15 liter / m2, simítólemezzel kb. 0,05 l / m2.
5 liter

m. kanna

1 db

96 db

9002689112426

11242

3 610 / l

22 924

AV 30 Aqua alapozó gél
Gyorsan száradó, zselés állagú beltéri alapozó- és közbenső réteg, kiváló kitöltőképességgel Murexin vizeslakkokhoz. Az erősen szívó (bükk, juhar, kőris) fáknál csak mint közbenső réteg javasolt. Alapozóként történő felhasználásnál foltosodás veszélye
lehetséges. Nem használható alapozóként egzóta fáknál.
Anyagszükséglet:
5 kg

m. vödör

alapozóként simítólemezzel kb. 0,05 kg / m2.
közbenső rétegként simítólemezzel kb. 0,03 kg / m2.
1 db

85 db

9002689112440

11244

3 880 / kg

24 638

AV 40 Aqua Faerezet kiemelő alapozó
Vizes bázisú egykomponensű speciális alapozó a fa színének és erezetének hangsúlyozására. Vizes bázisú parkettalakkok
alapozásához, ahol a fa természetességének intenzítása a cél. Nagyon kiadós alapozó, mely mélyen behatol a fába és egy
ideális felületet képez. Valamennyi Murexin vizes parkettalakkal átdolgozható. A fugában oldalösszeragadás-csökkentő
hatású és megakadályozza a szabálytalan fugaképződést. Egzóta fáknál próbafelhordás szükséges vagy az LV 45 alkalmazása javasolt.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,10 – 0,15 lit / m2, simítólemezzel kb. 0,05 lit / m2.
Száradás: kb. 1 – 2 óra után hengerelve, kb. 40 perc után simítólemezzel, átdolgozható: kb. 1 – 2 óra után.
5l

m. kanna

1 db

96 db

9002689148593

14859

3 610 / l

22 924

AV 50 Aqua Egzóta fa záróalapozó
Vizes bázisú, oldószerszegény speciális alapozó, záró hatással a fa belső anyagtartalmának megfelelő lezárásához. Nagyon
kiadós alapozó, mely mélyen behatol a fába és egy ideális felületet képez. Valamennyi Murexin vizes parkettalakkal átdolgozható. Különösen ajánlott a viasszal és olajjal kezelt problémás padlóknál, illetve magas fa gyantatartalmú fáknál, melyek
negatív hatással vannak a lakkokra. A fa természetes és semleges színének és erezetének hangsúlyozására.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,10 – 0,15 lit / m2, simítólemezzel kb. 0,05 lit / m2.
Száradás: kb. 1 – 2 óra után hengerelve, átdolgozható: kb. 1 – 2 óra után.
5l
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m. kanna

1 db

96 db

9002689148609

14860

3 610 / l

22 924
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

LV 15 Fatapaszoldat
Oldószertartalmú beltéri fatapaszoldat, kiadós, gyors száradású és jól csiszolható. Parketták és egyéb fapadlók, valamint
mindenféle belsőépítészeti faszerkezet mélyedéseinek, repedéseinek és max. 2 mm széles fugáinak kikenésére és lesimítására szolgál. Az utolsó csiszolás tiszta faporával kell összekeverni. Az LV 15 Fatapaszoldatot problémamentesen lehet vizes,
oldószeres és PU lakkokkal átdolgozni. Mélyreható képessége miatt ideális fa felújításokkor. Figyelem: nem alkalmazható
fakocka burkolatoknál és hajópadlóknál (oldal-összeragadás).
Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,15 lit / m2.
10 liter

fémvödör

1 db

40 db

9002689154877

15487

2 500 / l

31 750

LV 45 Univerzális alapozó
A beltéri alapozó kiváló minőségű polimerek oldata, mely mélyen beszívódik a fába. Az oldószertartalmú alapozó valamennyi
parkettához, minden oldószertartalmú, PU és vizes parkettalakkokhoz használható. Ideálisan alkalmazható egzóta fákhoz.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m2 / réteg. Simítólemezzel kb. 0,05 liter / m2 / réteg.
5 liter

m. kanna

1 db

96 db

9002689112846

11284

2 500 / l

15 875

10 liter

m. kanna

1 db

42 db

9002689112839

11283

2 300 / l

29 210

LV 25 Gyors alapozó
Gyorsan száradó, formaldehidmentes PU bázisú alapozó minden savra keményedő-, olaj- és műgyantalakkhoz. Valamennyi
szokásos fafajtára használható beltérben. Nem alkalmas egzótafákhoz (LV 45 univerzális alapozó javasolt).
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,10 – 0,12 liter / m2 / réteg. Simítólemezzel kb. 0,05 – 0,07 liter / m2 / réteg.
10 liter

fémvödör

1 db

42 db

9002689112860

11286

2 750 / l

34 925

LV 35 Alapozó gél
Jó kitöltő képességű, zselés állagú, gyorsan száradó, jól feldolgozható, gyenge oldószertartalmú beltéri alapozó. Parkettalakkok alapozója beltérben, átdolgozható oldószeres és PU lakkal. Az erősen szívó (bükk, juhar, kőris) fáknál csak mint
közbenső réteg javasolt. Alapozóként történő felhasználásnál foltosodás veszélye lehetséges. Nem alkalmas egzótafákhoz
(LV 45 univerzális alapozó javasolt).
Anyagszükséglet: simítólemezzel kb. 0,05 – 0,07 kg / m2. Közbenső rétegként simítólemezzel kb. 0,03 – 0,05 kg / m2.
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5 liter

fémvödör

1 db

63 db

9002689112877

11287

4 100 / l

26 035

10 liter

fémvödör

1 db

30 db

9002689112884

11288

3 900 / l

49 530
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

PO 70 Aqua Objekt vizeslakk
Vizes, egykomponensű poliuretán-akrilbázisú parkettalakk, jó mechanikai és kémiai elllenállóképességgel. Fapadlók és parketták fedőbevonata beltérben. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra, lengő- és hajópadlókra. ÖNORM C 2354 szerint
igénybevételi osztáy: B.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m2 /réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 /réteg.
Átdolgozható:
kb. 4-5 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
5 liter

m. kanna

1 db

96 db

1 db

42 db

selyemmatt
10 liter

m. kanna

9002689112587

11258

3 060 / l

19 431

fényes

9002689112570

11257

2 870 / l

36 449

selyemmatt

9002689112563

11256

2 870 / l

36 449

PU 80 Aqua Parketta lakk
Kiváló minőségű, vizes, egykomponensű poliuretán-akril bázisú parkettalakk kitűnő ellenállóképeséggel és magas karc- és
kopásállósággal. Fapadlók és parketták fedőbevonata beltérben. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra, lengő- és hajópadlókra. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztáy: B.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m2 / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 / réteg.
Átdolgozható:
kb. 4 – 5 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
1 liter

m. flakon

6 db

378 db

fényes

9002689112518

11251

4 450 / l

5 652

selyemmatt

9002689112495

11249

4 450 / l

5 652

5 liter

m. kanna

1 db

96 db

fényes

9002689112556

11255

3 610 / l

22 924

selyemmatt

9002689112549

11254

3 610 / l

22 924

fényes

9002689112532

11253

3 440 / l

43 688

selyemmatt

9002689112525

11252

3 440 / l

43 688

10 liter

m. kanna

1 db

42 db

PS 90 Aqua Speciál parkettalakk
Kiváló minőségű, vizes, nem éghető, gyenge szagú, NMP-mentes, egykomponensű parkettalakk extra magas karc- és kopásállósággal, jó töltőképességgel, valamint kiváló ellenállóképességgel. Fapadlók és parketták fedőbevonata beltérben.
Nem alkalmazható fakocka burkolatokra, lengő- és hajópadlókra. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztáy: B.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m2 /réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 / réteg.
Átdolgozható:
kb. 4 – 5 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
5 liter

1 db

96 db
9002689121787

12178

4 550 / l

28 893

selyemmatt

9002689112488

11248

4 550 / l

28 893

fényes

9002689112464

11246

4 360 / l

55 372

selyemmatt

9002689112471

11247

4 360 / l

55 372

matt

9002689148036

14803

4 360 / l

55 372

10 liter

32

m. kanna

fényes

m. kanna

1 db

42 db
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

NX 85 Aqua Extrém parkettalakk
Vizes bázisú, magas kopásállóságú egy komponensű poliuretán bázisú parkettalakk extrém erős igénybevételű és frekventált parkettapadlókhoz nagyon erős kopásállósággal. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra, lengő- és hajópadlókra.
ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztáy: C. Beltérben fapadlók és parketták fedőbevonata.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m2 / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 / réteg.
Átdolgozható:
kb. 4 – 5 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
5 liter

m. kanna

1 db

96 db

fényes

9002689147787

14778

4 950 / l

31 433

selyemmatt

9002689147763

14776

4 950 / l

31 433

NTS 95 Aqua Sport parkettalakk
Kiváló minőségű két komponensű parkettalakk sport- és többcélú csarnokok parkettapadlóinak bevonására. Az NTS 95
Aqua Sport Parkettalakk extra magas karc- és kopásállósággal, valamint kiváló kémiai ellenállóképességgel rendelkezik
és megfelel a DIN 18032 2. rész előírásainak. Megfelelő rendszerápolással különösen könnyen tisztítható, nagyon kemény
felületet biztosít. Beltérben, erős igénybevételnek kitett fapadlók és parketták fedőbevonata pl. iskolákban, irodákban, múzeumokban, torna- és kiállítócsarnokokban. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra és hajópadlókra. A lakk megfelel az
ÖNORM C 2354 legnagyobb igénybevételi C osztályának, valamint a DIN 18032 2. rész csúszásmentesség előírásainak.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08-0,10 liter / m2 / réteg. simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 / réteg.
Átdolgozható:
kb. 4-5 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
11 liter

m. kanna

selyemmatt

1 db

42 db

szett (A+B komp.)

9002689147756

14775

5 100 / lit

71 247

TV 5 Parkettalakk száradás késleltető
Száradás késleltető Murexin Aqua parkettalakkokhoz, mely meghosszabbítja a parkettalakkok nyitott idejét és száradási
fázisát, nagyon magas külső hőmérsékletnél. Biztosítja a parkettalakkok jobb feldolgozását. Megakadályozza a lakkok túl
gyors száradását (a hengerezés nyoma nem látszódik).
Anyagszükséglet: a lakkmennyiség max. 5 %-a.
1 liter
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m. flakon

6 db

378 db

9002689147862

14786

3 610 / lit

4 585
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

NT 100 NANO lakk
Kétkomponensű, vizes bázisú, környezetbarát fedőbevonat, extra magas karc- és kopásállósággal és kiváló kémiai
ellenállóképességgel. Beltérben, nagyon erős igénybevételnek kitett fapadlókhoz és parkettákhoz (iskolák, irodák, múzeumok, vagy torna- és kiállítócsarnokok). ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztáy: C. Csúszásmentessége a DIN V 18032
alapján vizsgálva. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra és hajópadlókra. Keverési arány: A komp. : B komp. = 10 : 1
tömegrészben.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m2 / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 / réteg.
Átdolgozható:
kb. 4 – 5 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
5,5 liter

MIX
System

1 db

64 db

szett (A+B komp.)

9002689126379

12637

5 850 / l

40 862

selyemmatt

szett (A+B komp.)

9002689118503

11850

5 850 / l

40 862

11 liter

AQUA

m. kanna

fényes

m. kanna

1 db

42 db

fényes

szett (A+B komp.)

9002689123460

14346

5 550 / l

77 534

selyemmatt

szett (A+B komp.)

9002689149392

14339

5 550 / l

77 534

SMX 50 Aqua selyemmatt lakk
Vízzel hígítható, selyemmatt, PU-acrylat lakkfesték. Dörzs-, karc- és ütésálló, nagy igénybevételű és könnyen feldolgozható.
Kül- és beltérben fa, fém, kemény PVC és ásványi alapfelületekre (alapfelület előkészítés figyelembe vételével). Alkalmas
pályavonalak kialakításához és befestéséhez, bevonattal ellátott és bevonandó fapadlókhoz. A pályavonal festék festhető, hengerelhető és szórható. A hígításhoz (szórás esetén), illetve szerszámok tisztításához vizet kell használni. A Murexin
Sportpadló lakkrendszer eleme.
Színválaszték: 1 – 4. színcsoport, RAL színkártya szerint választható (minden RAL színben).
A színfelár táblázatot – Színfelárak HBW érték szerint – a Festés termékcsoport tartalmazza.
Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,13 lit / m2, 1 lit / kb. 150 – 180 fm pályavonal (5 cm szélességben) egyszeri felfestéséhez.
Száradás: kb. 1 óra után, átfesthető, átszórható: kb. 2 – 3 óra után.
750 ml

fémdoboz

6 db

432 db

Mix System RAL színekben

fehér bázis

9002438156022

15602

6 000 / db

7 620

transzparens bázis

9002438156046

15604

6 000 / db

7 620

2,5 liter

fémdoboz

1 db

128 db

Mix System RAL színekben

fehér bázis

9002438156039

15603

6 500 / l

20 638

transzparens bázis

9002438156053

15605

6 500 / l

20 638

IS 75 Impregnáló
Gyenge szagú, elasztikus, csúszásgátló, egykomponensű, uretán-alkid bázisú impregnáló és védőbevonat alacsony
oldalösszeragadással nagy méretű parkettákra, hajópadlókra, sportpadlókra, valamint a kemény- és puha faburkolatokhoz
és egzóta faburkolatokra. Formaldehid mentes. Felhordása ecsettel vagy hengerrel, max. 2 rétegben javasolt.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08-0,12 liter / m2 / réteg.
Átdolgozható:
kb. 6-10 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után.
10 liter

34

fémvödör

1 db

30 db

fényes

9002689155102

15510

2 690 / l

34 163

selyemmatt

9002689155096

15509

2 690 / l

34 163

matt

9002689155119

15511

2 690 / l

34 163
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

2K PU 95 Lakk
Enyhe szagú, jól feldolgozható, formaldehidmentes kétkomponensű PU bázisú parkettalakk. Parkettapadlók, faburkolatok
és más fapadlók bevonására beltérben használható. Különösen alkalmas erősen igénybevett felületekhez, gyártócsarnokokban, többcélú csarnokokban, lépcsőházakban, iskolában, tánctermekben valamint az összes beltéri faburkolatnál. Nem
alkalmazható füstölt tölgyre. Keverési arány: A komp. : B komp. = 1 : 1. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztáy: C.
Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,12 liter / m2 / réteg.
Végső kikeményedés: kb. 2 nap után.
10 liter

egység

1 db

63 db

5 liter

fémvödör

fényes

A komp

9002689112976

11297

5 liter

fémvödör

B komp

9002689112945

11294

10 liter

egység

1 db

63 db

5 liter

fémvödör

selyemmatt

A komp

9002689112983

11298

5 liter

fémvödör

B komp

9002689112945

11294

6 500 / l

82 550

6 500 / l

82 550

PU-V 95 Hígító
Oldószeres tisztító a poliuretán bázisú egy- vagy kétkomponensű lakkokhoz, szennyezett szerszámokhoz és felületekhez.
Minden PU lakk hígításához.
5 liter

m. kanna

1 db

72 db

9002689113010

11301

4 200 / l

26 670

FP 100 Parketta fugázó massza
Szilikon- és oldószermentes, gyorsan száradó, csiszolható, akrilbázisú fugázóanyag. Az összes Murexin parkettalakkal átvonható. Különböző fajta fapadlók széles fugáinak lezárására beltérben. Alkalmas szegélylécekhez és más csatlakozásokhoz is.
310 ml

kartus

12 db

780 db

tölgy

9002689147664

14766

1 850 / db

2 350

bükk

9002689147671

14767

1 850 / db

2 350

európai juhar

9002689147688

14768

1 850 / db

2 350

gőzölt bükk

9002689147695

14769

1 850 / db

2 350

cseresznye / dió

9002689147701

14770

1 850 / db

2 350

tölgy sötét

9002689147718

14771

1 850 / db

2 350

egzótafák sötét

9002689147725

14772

1 850 / db

2 350

wenge / füstölt tölgy

9002689147732

14773

1 850 / db

2 350

tölgy / lucfenyő

9002689147749

14774

1 850 / db

2 350

* A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintatábláért keresse területi képviselőnket.

Tölgy

Bükk
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Európai
juhar

Gőzölt
bükk

Cseresznye,
dió

Tölgy
sötét

Egzótafák
sötét

Wenge,
füstölt tölgy

Tölgy,
lucfenyő
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9. Parkettalakkok és ápolószerek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

NP 90 Természetes olaj
Kiváló minőségű, környezetkímélő, parkettapadlók és a fafelületek mélyimpregnálására szolgáló, természetes olaj bázisú,
oxidatív száradású impregnáló olaj. Kemény- és puhafából készült fapadlók, valamint faburkolatok, szalag-, ipari- és lengőparketták impregnálására beltérben. Padlófűtés esetén alkalmazható. Felhordása két rétegben szükséges. A két felhordás
között a felületet egy éjszakán át hagyjuk száradni. Murexin NT 100 NANO lakkal átlakkozható vagy Murexin HP 91 Keményolajjal átvonható védőbevonatként. Ápolásra a Murexin AP 90 Aqua olajápolót javasoljuk.
Anyagszükséglet: kezeletlen fánál kb. 5 – 10 m2 / lit, olajjal kezelt és impregnált fánál kb. 20 – 50 m2 / liter.
0,75 liter fémdoboz

4 db

540 db

9002689155256

15525

7 500 /db

9 525

2,5 liter

fémvödör

4 db

96 db

9002689155393

15539

6 500 / l

20 638

5 liter

fémvödör

1 db

96 db

9002689155409

15540

6 100 / l

38 735

NP 90 Színes természetes olaj
750 ml

4 db

580 db
9002689155157

1 5515

12 000 / db

15 240

Eiche

9002689155164

1 5516

12 000 / db

15 240

Wenge

9002689155171

1 5517

12 000 / db

15 240

Kirsch

9002689155188

1 5518

12 000 / db

15 240

Dunkelgrau

9002689155195

1 5519

12 000 / db

15 240

Weiß

9002689155201

1 5520

12 000 / db

15 240

Doussie

9002689155218

1 5521

12 000 / db

15 240

Schwarz

9002689155225

1 5522

12 000 / db

15 240

Walnuss

9002689155232

1 5523

12 000 / db

15 240

Haselnuss

9002689155249

1 5524

12 000 / db

15 240

2,5 liter

36

fémdoboz

Havanna

fémvödör

4 db

96 db

Havanna

9002689155294

1 5529

14 800 / l

46 990

Eiche

9002689155300

1 5530

14 800 / l

46 990

Wenge

9002689155317

1 5531

14 800 / l

46 990

Kirsch

9002689155324

1 5532

14 800 / l

46 990

Dunkelgrau

9002689155331

1 5533

14 800 / l

46 990

Weiß

9002689155348

1 5534

14 800 / l

46 990

Doussie

9002689155355

1 5535

14 800 / l

46 990

Schwarz

9002689155362

1 5536

14 800 / l

46 990

Walnuss

9002689155379

1 5537

14 800 / l

46 990

Haselnuss

9002689155386

1 5538

14 800 / l

46 990

Havanna

Eiche

Wenge

Kirsch

Dunkelgrau

Weiß

Doussie

Schwarz

Walnuss

Haselnuss
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HP 91 Keményolaj
Felhasználásra kész keményviasz-olaj a csiszolt és kezeletlen fapadlókhoz. Alkalmazható kemény- és puhafából készült
fapadlók, valamint faburkolatok, szalag-, ipari- és lengőparketták impregnálására beltérben. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Felhordása két rétegben szükséges. Alkalmazható közvetlenül fapadlók védelmére vagy a már Murexin NP 90
Természetes olajjal kezelt felületek védelmére is.
Anyagszükséglet: kezeletlen fánál kb. 5 – 10 m2 / lit, olajjal kezelt és impregnált fánál kb. 20 – 50 m2 / liter.
2,5 liter

fémvödör

4 db

96 db

9002689155133

15513

7 500 / l

23 813

HS 92 Természetes fapadló szappan
Kiváló minőségű, természetes, fapadló szappan az új és régi olajozott fapadlók végső kezelésére. Az olajozott fapadlók első
és folyamatos ápolásához beltérben. pH-érték: 9-10.
Anyagszükséglet: kb. 50-100 m2 / lit.
1 liter

m. kanna

6 db

396 db

9002689155447

15544

5 000 / l

6 350

AP 90 Aqua olajápoló
Vizes bázisú, gyenge szagú, gyorsan kikeményedő alkidolaj. Az AP 90 Aqua olajápoló az NP 90 Természetes olajjal kezelt
fapadlók ápolója. Az olajozott fapadlók első és folyamatos ápolásához beltérben. Az első felhordás legkorábban 7 nappal az
NP 90 Natur olajjal történő kezelést követően lehetséges.
Anyagszükséglet: kb. 30-50 m2 / lit.
Járható: kb. 30-60 perc után, terhelhető: kb. 24 óra után.
1 liter

fémdoboz

6 db

396 db

9002689155423

15542

8 500 / l

10 795

AP 20 Aqua Parketta ápoló
Környezetbarát, vízbázisú, univerzálisan használható kiváló minűségű műanyagok kombinációja viasztartalommal. Az ápolószer polírozás nélkül megszáradva szennyződéstaszító, strapabíró és csúszásmentes filmréteget képez. Az első- és teljes
ápoláshoz, valamint a parketták és más fapadlók rendszeres tisztításához, valamint minden vízálló padlóburkolathoz, illetve
nem fényes kő és kerámiaburkolatokhoz beltérben.
Anyagszükséglet: 1 liter kb. 30-50 m2-re elegendő
1 liter

m. flakon

12 db

396 db

9002689155430

15543

4000 / l

5 080

LP 35 Parketta fény
Színtelen, viasz- és oldószertartalmú ápolószer bevonat nélküli, bevonattal ellátott, impregnált és olajozott parkettákhoz.
A tartós használatnak kitett padlók védelmére és a bevonatok élettartamának növelésére. A bevonattal ellátott mindenfajta
fapadlóknak az első- és teljes ápoláshoz beltérben, különösen alkalmas az impregnált és olajozott padlókhoz, hajópadlókhoz és faburkolatokhoz.
Anyagszükséglet: 1 liter kb. 30 – 50 m2-re elegendő.
1 liter

fémkanna

10 db

300 db

9002689113041

11304

4 000 / l

5 080

AP 10 Parketta mélytisztító
Vizesbázisú, környezetbarát, egyszerűen feldolgozható tisztítószer. Beltérben alap- és közbenső tisztításhoz parkettáknál
és más fapadlóknál, valamint a viaszmaradványok és a makacs szennyeződések eltávolítására.
Anyagszükséglet: alaptisztításnál: kb. 0,1-0,5 lit / 1 liter vízhez
közbenső tisztításnál: kb. 0,1-0,2 lit / 10 liter vízhez
1 liter
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m. kanna

6 db

396 db

9002689155416

15541

4 500 / l

5 715
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9. parkettalakkok és ápolószerek

Védelem minden parkettaburkolatnak –
igénybevételnek megfelelően.
A Murexin magas minőségű parkettalakkjai és ápolószerei gondoskodnak a
fénylő és ellenálló fapadlóról. A felületvédelmen belül megkülönböztetünk lakkokat és impregnáló anyagokat. A tisztításra és ápolásra is különböző lehetőségek
állnak az Ön rendelkezésére.
Lakkok
Különbséget teszünk a vizes és oldószertartalmú lakkok
között. Európában már néhány éve jól beváltan működnek a vizeslakk rendszerek. Ezek sokkal inkább összhangban vannak a fa természetességével, nagyrészt
egykomponensűek, ami megkönnyíti a feldolgozásukat.
Az oldószertartalmú lakkok felhasználási területei a problémás fafajok, valamint a kritikus (pl. történelmi) felületek.
A lakkok további megkülönböztetője a fényességi fok.
Igény szerint fényes, selyemmatt vagy matt variációkat
kínálunk.

Impregnálók
Az impregnálók csak nagyon csekély záróréteget képeznek, azonban jobban beszívódnak a fába. Ez általában a
padló színének erősebb kiemelését eredményezi. A csekély filmréteg miatt a padló terhelhetőségénél a felhasznált fa keménysége a mérvadó.

Tisztítás és ápolás
A rengeteg parkettatisztító és ápoló szert a következő
csoportokra is oszthatjuk: használatba vétel előtti tisztító- és ápolószerek, a folyamatos használat tisztító- és
ápolószerei, és mélytisztítók. Fontos, hogy az adott felületi védelemhez mindig a megfelelő terméket használjuk!

Olaj rendszerek
A padló olajozása a fa felületi kezelésének a legrégebbi
módja. Éppen ez a hosszú tradíció és a puha, nyílt pórusú
felületek teszik az olajokat, mint természetes felületvédő
szereket olyan népszerűvé.

Most átszínezzük!
Elkészült a lerakott burkolat, de a vevő nem elégedett a fa
színével? Nem probléma: A Murexin színezett impregnáló
olajával elérheti a kívánt eredményt, anélkül hogy elveszítené a faburkolat természetességét.

TERMÉK-TIPP:
NP 90 Színes
természetes olaj
Gyenge szagú, egykomponensű
impregnáló bevonat nagy felületű parkettákra és fapadlókra, sportpadlókra,
valamint kemény- és puhafából készült
faburkolatra. Formaldehidmentes.
Felhordható ecsettel és hengerrel,
max. 2 rétegben.
További információ a 35. oldalon
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Ragasztás

10. Lezáró-, burkolatváltó- és átmeneti sínek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

Parketta profilok
2,71 fm / szál
1 db

9002689057093

5709

910 / fm

3 132

arany eloxált

9002689057222

5722

1 060 / fm

3 648

1 db

P 200 / 8

natur eloxált

9002689057109

5710

1 040 / fm

3 579

arany eloxált

9002689057239

5723

1 140 / fm

3 924

1 db

P 200 / 10

natur eloxált

9002689057116

5711

1 100 / fm

3 786

arany eloxált

9002689057246

5724

1 210 / fm

4 164

1 db

P 200 / 13

natur eloxált

9002689057123

5712

1 150 / fm

3 958

arany eloxált

9002689057253

5725

1 280 / fm

4 405

1 db

P 200 / 15

natur eloxált

9002689057130

5713

1 210 / fm

4 164

arany eloxált

9002689057260

5726

1 320 / fm

4 543

1 db

P 202 / 7

natur eloxált

9002689057147

5714

1 450 / fm

4 990

arany eloxált

9002689057277

5727

1 500 / fm

5 163

1 db

P 202 / 8

natur eloxált

9002689057154

5715

1 500 / fm

5 163

arany eloxált

9002689057284

5728

1 580 / fm

5 438

1 db

P 202 / 10

natur eloxált

9002689057161

5716

1 680 / fm

5 782

arany eloxált

9002689057291

5729

1 750 / fm

6 023

1 db

P 202 / 13

natur eloxált

9002689057178

5717

1 750 / fm

6 023

arany eloxált

9002689057307

5730

1 810 / fm

6 229

1 db

P 202 / 15

natur eloxált

9002689057185

5718

1 790 / fm

6 161

arany eloxált

9002689057314

5731

1 880 / fm

6 470

1 db

P 204 / 7

natur eloxált

9002689057192

5719

1 590 / fm

5 472

arany eloxált

9002689057321

5732

1 640 / fm

5 644

1 db

P 204 / 8

natur eloxált

9002689057208

5720

1 660 / fm

5 713

arany eloxált

9002689057338

5733

1 700 / fm

5 851

1 db

P 204 / 10

natur eloxált

9002689057215

5721

1 740 / fm

5 989

arany eloxált

9002689057345

5734

1 820 / fm

6 264

1 db
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P 200 / 7

natur eloxált

P 204 / 15

natur eloxált

9002689059196

5919

1 830 / fm

6 298

arany eloxált

9002689059219

5921

1 910 / fm

6 574
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10. Lezáró-, burkolatváltó- és átmeneti sínek
Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

Termékkód

EAN

Listaár (Ft)
Nettó / ME

Bruttó / Kisz.

Szőnyeg profilok
2,71 fm / szál
1 db

T 10, 20 mm szármagasság

natur eloxált

9002689057017

5701

1 160 / fm

3 992

arany eloxált

9002689057055

5705

1 240 / fm

4 268

1 db

T 12, 10 mm szármagasság

natur eloxált

9002689057024

5702

1 070 / fm

3 683

arany eloxált

9002689057062

5706

1 130 / fm

3 889

natur eloxált

9002689057031

5703

1 100 / fm

3 786

arany eloxált

9002689057079

5707

1 170 / fm

4 027

1 db

T 14

1 db

T 16, 3,5 mm szármagasság

natur eloxált

9002689057048

5704

990 / fm

3 407

arany eloxált

9002689057086

5708

1 030 / fm

3 545

1 db

T 18

natur eloxált

9002689059011

5901

930 / fm

3 201

arany eloxált

9002689059073

5907

1 030 / fm

3 545

1 db

T 20 / 7

natur eloxált

9002689059028

5902

1 010 / fm

3 476

arany eloxált

9002689059080

5908

1 150 / fm

3 958

1 db

T 20 / 15

natur eloxált

9002689059035

5903

1 270 / fm

4 371

arany eloxált

9002689059097

5909

1 470 / fm

5 059

Fogazatok és speciális fogazatok
Fogazatcsoport

A finom fogazat
B durva fogazat

Forma

TKB-jel

Pajarito-jel

A1

F

A2

3

B1

A

B2

C

B3

14

B5
B17
Speciális fogazat
(aljzatkiegyenlítőkhöz)

Speciális fogazat

(vezetőképes ragasztókhoz)

Speciális fogazat

(parkettaragasztókhoz)

Speciális fogazat
(X-Bond)
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