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1. Alapozás

Összehangolt szigetelési rendszer 
A MUREXIN-től az EN 15814 szabványnak 
megfelelően
Mi az aktuális helyzet a bitumenes vízszigetelések (KMB) európai szabályozá-
sával kapcsolatban?  
Az EN 15814 európai szabvány egyesített változatát, amely tartalmazza  
a ZA függeléket, az Európai Unió 2013 februári közlönyében ismertették.

ezzel a nyilvánosságra hozatallal az európai har-
monizált szabvány bevezetését a 2013. augusztus 
1. és 2014. augusztus 1. időszakra állípították meg. 
ez azt jelenti, hogy 2013- augusztus 1-től kezdve 
a műanyag-modifikált bitumenes vízszigetelések 
(KMB) egy teljesítmény nyilatkozat alapján Ce je-
löléssel elláthatóak. Legkésőbb 2014. augusztus 
1-től ezeken a termékeken az en 15814 szabvány 
szerint kötelezően fel kell tüntetni a Ce jelet.

2013. augusztus 1-től minden Murexin bitumenes 
vízszigeteléshez rendelkezésre áll a megfelelő tel-
jesítmény nyilatkozat. A Ce jelölések csomagolá-
son való feltüntetése a bevezetési időszak alatt, 
2014. augusztus 1-ig folyamatosan történik.

A Din 18195 szabvány 2014. augusztusáig érvényes.

TERMÉK-TIPP: 
BS 1K Profi bitumenes 
ragasztó és vastagbevonat

egykomponensű, polisztirollal 
töltött és műgyantával javított bitu-
menes vastagbevonat.Különösen 
gyors átszáradás és univerzális 
alkalmazhatóság.

További információ az 97. oldalon.
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LF 400 Bitumenes alapozó
Oldószermentes, környezetbarát, kenhető és szórható, hidegen feldolgozható emulzióbázisú bitumenes alapozó betonra és 
falazatra. Kül- és beltéren használható, mint alapozó és tapadásjavító a bitumenes vastagbevonatokhoz. Vízzel hígítható, 
szagtalan. Mattnedves alapfelületre is felhordható.

Anyagszükséglet: kb. 0,20 kg / m² / réteg. Száradási idő: kb. 2 – 3 óra, 20 °C-on.

5 kg m. vödör 1 db 60 db 9002689120872 12087 700 / kg 4 445

25 kg m. vödör 1 db 12 db 9002689120889 12088 550 / kg 17 463

1. Alapozás 

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

111 N Szigetelő bevonat
Kitűnő minőségű, tartósan elasztikus, oldószertartalmú, fekete, töltetlen, enyhén érezhető szagú bitumenesoldat. Kül- és 
beltérben, mint védőbevonat betonra, vakolatra, falazatra, fasercementre, fára, gipszre és acélra, alapok szigeteléséhez 
(min. 3 réteg). A hidegen és melegen feldolgozandó vastagbevonatok alapozója, fóliák, kátránypapírlemezek ragasztásához. 
A kiszáradt bevonat szagtalan. nem alkalmas ívóvíztartályok és csövek belső bevonataként. Hígított savaknak (kivétel oxi-
dáló) és lúgoknak ellenáll 2%-os koncentrációig. Oldószerekkel, olajokkal és zsírral szemben nem ellenálló. Felhasználáskor 
az alapfelület lehet enyhén nedves is.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,20 l / m² / réteg. Átvonható: kb. 12 – 24 óra után.

5 lit fémvödör 1 db 72 db 9002689072102 7210 1 100 / lit 6 985

10 lit fémvödör 1 db 42 db 9002689053873 5387 1 000 / lit 12 700

25 lit fémvödör 1 db 16 db 9002689172109 17210 810 / lit 25 718

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

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

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

5 kg m. kanna 1 db 84 db 9002428056912 5691 1 435 / kg 9 112

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

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002428120897 1 2089 1 200 / kg 38 100
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Bitumenes és bitumenmentes vízszigetelések

Összehangolt szigetelési rendszer 
minden igénybevételre
A felhasználási területeknek és a nedvesség mennyiségének megfelelően 
különböző speciális Murexin szigetelési rendszerek állnak rendelkezésre.

Mindenek előtt szakembernek kell megállapítania az 
esetleges nedvesség bejutásának útját. egy egyensúly-
ban levő ár-érték-arány mellett fontos a technikailag he-
lyes kivitelezés. Minden alápincézett, földdel érintkező 
épületnek talajnedvesség elleni védelemmel ellátott fal-
szigeteléssel kell rendelkeznie. ez esetben különbséget 
kell tennünk a talajnedvesség és a nyomó ill. szivárgó víz 
között.

Talajnedvesség – A talajban mindig találunk vizet. itt ka-
pilláris-, szivárgó- és kötött vízről lehet szó. A talajned-
vességet mindig a legalacsonyabb vízterhelésnek kell 
tekintenünk.

A feltorlódó szivárgó víz illetve a nyomó víz, ismertebben 
talaj-, réteg- vagy lejtővíz, különböző mélységekben il-
letve talajtípusokban található. A víz ezen fajtái nyomást 
gyakorolnak az épületrészekre, építményekre.

A szivárgó víz lehet időszakosan feltorlódó vagy csak fel-
torlódó. A feltorlódott szivárgó víz hidrosztatikus nyomást 
fejt ki. Amennyiben a talaj kevésbé áteresztő, a szivárgó 
víz az építmény előtt torlódik fel. A nem feltorlódó szivár-
gó víz ezzel szemben a csapadék által keletkezik. A feltor-
lódó víz nagyobb igénybevételt jelent. 

A Murexin különböző speciális termékekkel rendelkezik 
mindeféle vízterhelésre, ezeken belül megkülönböztetünk 
1 és 2 komponensű termékeket. Az egykomponensű ter-
mékeknek (1K) nincs fazékidejük, keverés nélkül azonnal 

TERMÉK-TIPP: 
2K BF Szigetelőbevonat

Kétkomponensű, bitumenmentes, 
oldószermentes, magas flexibilitású, 
repedésáthidaló szigetelőanyag a 
földdel érintkező, vagy a nedvesség 
ellen védő építőelemekhez.

További információ 
az 99. oldalon.

könnyen feldolgozhatóak, és a jól visszazárt csomago-
lásban bármeddig felhasználhatóak. A kétkomponensű 
termékeket (2K) fel kell keverni, ennek megfelelően fa-
zékidővel is rendelkeznek, a gyors kötés által azonban a 
felhasználás után nem sokkal már időjárásállóak. 

A rendszer előnyei

• az egyes komponensek összehangoltsága

• rendszerbiztonság a különböző igénybevételek esetén

• ár-érték arány egyensúlya

• racionális felhasználhatóság

• termék-összeférhetetlenséggel szembeni biztonság

• letesztelt rétegrendek: minden felhasználási terület-
nek megvan a maga rendszere
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2. Bitumenes vízszigetelés  

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

BS 1K Profi bitumenes ragasztó és vastagbevonat
egykomponensű, polisztirollal töltött és műgyantával javított bitumenes vastagbevonat.Különösen gyors átszáradás és uni-
verzális alkalmazhatóság. Kül- és beltérben épületek kézi vagy gépi szigeteléséhez talajnedvesség ellen, nem víznyomásnak 
kitett és feltorlódószivárgóvíz ellen a földdel érintkezőépítőelemek szigetelésére alkalmazható pl. alapok, pince falak, pince 
padlók, mélygarázsok, aknák stb. A termék vízszintes és függőleges felületek (bitumentartalmú vagy ásványi alapfelületek) 
szigeteléshez, valamint a magas szilárdanyag tartalom alapján xPS lemezek ragasztásához is alkalmazható. Alapozás: 
111 n Szigetelőbevonat vagy LF 400 Bitumenes alapozó. Rétegvastagság: max. 6 mm (síkszerű / felületi alkalmazásnál).

Anyagszükséglet:  kb. 2 liter / m2 szigetelőlemez ragasztásához 
 talajnedvesség ellen: kb. 3,5 – 4,0 liter / m2 
 víznyomásnak nem kitett felületek esetén: 3,5 – 4,0 liter / m2 
 feltorlódó, szivárgóvíz ellen: 4,5 – 5,0 liter / m2 
Átdolgozható: kb. 24 óra után, átszáradás: kb. 2 nap után.

32 lit m. vödör 1 db 12 db 9002689142935 14293 650 / l 26 416

1K PS Bitumenes vastagbevonat
egykomponensű, glettelhető, állékony, oldószermentes, műanyaggal modifikált, hidegen feldolgozható, polisztirollal töltött 
bitumenes vastagbevonat. Kül- és beltérben épületek vízszintes és függőleges szigeteléséhez. Kikeményedett állapotban 
talajnedvesség, szivárgó víz és víznyomásnak nem kitett, földdel érintkező építőelemek szigetelésére alkalmazható. Alkalma-
zási területek: alapok, pince falak, mélygarázsok, aknák, alagútak, derítők, teraszokra, erkélyekre, emeletközi födémekre az 
esztrichek alá stb. Alapozás: 111 n Szigetelő bevonattal vagy LF 400 Bitumenes alapozóval. Min. rétegvastagság: kb. 3 mm.

Anyagszükséglet: kb. 4,0 – 4,5 liter / m2. Átszáradás: min. 3 nap után.

30 lit m. vödör 1 db 12 db 9002689075936 7593 750 / l 28 575

1K Express bitumenes vastagbevonat
Kiváló minőségű, egykomponensű, polisztirollal töltött és műgyantával javított bitumenes vastagbevonat. előnyei: magas 
szárazanyag tartalom, gyors esőállóság és oldószermentesség. Kül- és beltérben épületek szigeteléséhez talajnedvesség 
ellen és nem víznyomásnak kitett, földdel érintkező építőelemek szigetelésére alkalmazható pl. alapok, pince falak, pince 
padlók, mélygarázsok, aknák stb. A termék vízszintes és függőleges szigeteléshez is alkalmazható. Alapozás: 111 n Szige-
telő bevonattal vagy LF 400 Bitumenes alapozóval. Min. rétegvastagság: kb. 3 mm.

Anyagszükséglet: talajnedvesség ellen: kb. 4,0 liter / m2 
 feltorlódó, szivárgó víz ellen: kb. 5,0 liter / m2. 
Átszáradás: kb. 2 nap után, átdolgozható: kb. 24 óra után.

32 lit m. vödör 1 db 12 db 9002689106616 10661 800 / l 32 512

Murexin Árlista 2014 97

S
ze

rk
ez

et
sz

ig
et

el
és



SL 100 Silolakk
Kitűnő minőségű, fenolmentes, tartósan elasztikus, oldószertartalmú, fekete, töltetlen, szagtalan bitumenesoldat.  Hígí-
tott savaknak (kivétel oxidáló) és lúgoknak ellenáll 2 %-os koncentrációig. Oldószerekkel, olajokkal és zsírral szemben 
nem ellenálló. Csak kültérben, mint védőbevonat beton-takarmánysilókhoz, alapok szigeteléshez (min. 3 réteg), hidegen 
és melegen feldolgozandó bitumenes bevonatok alapozója, fóliák és kátránypapírlemezek ragasztásához. nem alkalmas 
ívóvíztartályok és csövek belső bevonataként. Kenhető, szórható. Zöldtakarmány silókhoz, emésztőgödrökhöz, trágyate-
lepekhez.

Anyagszükséglet: kb. 0,20 l / m² / réteg. 
Átvonható: 12 – 24 óra után, várakozási idő a használatbavétel előtt: kb. 24 óra.

5 lit fémvödör 1 db 72 db 9002689375906 37590 1 400 / l 8 890

10 lit fémvödör 1 db 42 db 9002689275909 27590 1 300 / l 16 510

25 lit fémvödör 1 db 16 db 9002689175902 17590 950 / l 30 163

2. Bitumenes vízszigetelés  

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

2K Standard bitumenes vastagbevonat
Kétkomponensű, oldószermentes, szálerősített, repedésáthidaló, hidegen feldolgozható, műgyantával modifikált, bitumen-
bázisú vastagbevonat. Kül- és beltérben épületek vízszintes és függőleges szigeteléséhez talajnedvesség, nem nyomó és 
feltorlódó szivárgó víz ellen, földdel érintkező építőelemek szigetelésére alkalmazható pl. alapok, pincefalak, esztrichek 
alá teraszokra, erkélyekre és emeletközi födémekre, mélygarázsokba, aknák, alagútak, derítők lakó és üzlethelyiségek 
stb., xPS lemezek ragasztásához. enyhén nedves alapfelületre is tapad. Szükség esetén víznyomás elleni szigetelésre 
üvegszövethálót kell bele fektetni. Alapozás: 111 n Szigetelő bevonat vagy LF 400 Bitumenes alapozó.

Anyagszükséglet: kb. 2 – 3 kg / m2 szigetelőlemez ragasztásához 
 talajnedvesség ellen, ha nincs víznyomás: kb. 5 kg / m2 
 víznyomásnál: kb. 6 kg / m2 
Víznyomásállóság: kb. 7 bar, fazékidő: kb. 2 óra, átszáradás: kb. 24 óra után, esőálló: kb. 2 óra után.

32 kg m. vödör 1 db 12 db 9002689154006 15400 720 / kg 29 261

2K PS bitumenes vastagbevonat
Kétkomponensű, polisztirollal töltött, oldószermentes, magas flexibilitású, repedésáthidaló, hidegen feldolgozható, kau-
csukkal javított bitumenbázisú vastagbevonat. Kül- és beltérben épületek vízszintes és függőleges szigeteléséhez talajned-
vesség, feltorlódó, szivárgó víz és víznyomásnak kitett, földdel érintkező építőelemek szigetelésére alkalmazható pl. alapok, 
pincék, mélygarázsok, aknák, alagútak, derítők, teraszokra, erkélyekre, emeletközi födémekre az esztrichek alá, lakó és 
üzlethelyiségek pincéi, vizes blokkok, zuhanyzók stb., xPS lemezek ragasztásához. enyhén nedves alapfelületre is tapad. 
Szükséges esetben víznyomás elleni szigetelésre üvegszövethálót kell bele fektetni. Alapozás: 111 n Szigetelő bevonattal 
vagy LF 400 Bitumenes alapozóval. Min. rétegvastagság: kb. 3 mm.

Anyagszükséglet: víznyomásnak nem kitett felület esetén: kb. 4,0 liter / m2, min. rétegvastagság: kb. 4 mm. 
 víznyomásnak kitett felületek esetén: kb. 6,0 liter / m2, min. rétegvastagság: kb. 6 mm. 
Átszáradás: min. 3 nap után

30 lit m. vödör + p.zs. 1 db 12 db 9002689075349 7534 850 / l 32 385
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PU 500 univerzális szigetelés
Flexibilis, oldószermentes, hidegen feldolgozható, sötétszürke színű, kétkomponensű, poliuretán bázisú, univerzális kenhe-
tő szigetelés. Tixotróp – függőleges felületen sem csúszik meg. A kikeményedett bevonat elasztikus, ellenállóképes az ütés-
sel és kopással szemben, valamint jó vegyi ellenállósággal rendelkezik. Közvetlenül a kerámia burkolatok alatt, úszómeden-
céknél, termálfürdőkben, üzemi konyhákban, ipari nedves helyiségekben, zuhanyzókban, fürdőkben, teraszra, loggiakra, 
erkélyekre, víztisztító berendezéseknél, stb. használható. Keverési arány: (A:B) = 6,25 : 1.

Anyagszükséglet: 1,4 kg / m2 / mm.

23,2 kg egység 4 500 / kg 132 588

20 kg fémvödör A komp. 16 db 9002689088622 8862

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

2K BF Szigetelőbevonat
Kétkomponensű, bitumenmentes, oldószermentes, magas flexibilitású, repedésáthidaló szigetelőanyag a földdel érint-
kező vagy a nedvesség ellen védő építőelemekhez. Ásványi szigetelőiszapként az épületek szigetelésrevizsgálva, az 
érvényeselőírásoknak megfelel. Kül- és beltérben az ásványi alapfelületek függőleges szigeteléséhez pl. földdel érintkező 
területek, alapok, pincefalak, üzemi víztartályok, valamint xPS lemezek ragasztásához.enyhén nedves alapfelületre is tapad. 
Szín: kék. Keverési arány: (A:B) 1:1, felhordás két rétegben. Alapozás: csak az erősen szívó és porló alapfelületek esetén LF1 
Mélyalapozóval. Nedves rétegvastagság: 2,3 mm, száraz rétegvastagság: 2 mm.

Anyagszükséglet:  kb. 2kg – m2 szigetelőlemez ragasztásához 
 terheléstől függően: kb. 3 – 4 kg / m2 
Feldolgozási idő: kb. 45 perc, esőálló: kb. 3 óra után.

25 kg egység 1 200 / kg 38 100

12,5 kg m. vödör A komp. 12 db 9002689149859 14985

12,5 kg papírzsák B komp. 54 db 9002689149866 14986

3. Bitumenmentes vízszigetelés  

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés
Kiváló minőségű, flexibilis, semleges szagú egykomponensű szigetelés, mely az újonnan kifejlesztett MSP technológián 
alapul. A termék víz-, oldószer-, szilikonmentes. Az x-Bond MS-A99 Speciális szigetelés tartósan rugalmas és időjárásálló, 
csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható légmentes- és  nedves-
ségszigeteléshez a szívó, valamint sima, glettelt  és mattnedves felületeken. nedvességszigetelésként különböző vízszintes 
és függőleges padló- illetve falfelületekhez, mint pl. teraszok, ciszternák, fürdőszobák, konyhák, stb. Szélszigetelésként 
a Blower-Door teszthez, alacsony energiájú és passzív házaknál a légrések lezárásához, mint pl. ajtó, ablak és vezetékek 
beépítése során, stb. Alternatív szigetelésként a legkülönbözőbb burkolatok alá, mint pl. kerámia natúr- vagy műkőburko-
latok alá. Szín: szürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg / m2 / mm. 
Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, nyitott idő: kb. 30 – 40 perc, bőrősödés: kb. 50 perctől.

13kg m. vödör 1 db 36 db 9002689121893 12189 3 500 / kg 57 785

DS 28 Szigetelőiszap
Élelmiszerbarát, szulfátálló, feldolgzásra kész, műanyaggal javított, ásványi kötésű, felületi szigetelőanyag. Kül- és beltérben  
a víznyomásnak nem kitett vízszintes és függőleges épületek szigetelésére, mint alapok, fenéklapok, pincefalak, támfalak, 
különösen a fürdőkben és a zuhanyozókban, ivó- és használativíz-tartályokban, derítőkben, tárnák és alagutak építésénél, 
ciszternáknál, mélygarázsoknál alkalmazható. Színe: szürke.

Anyagszükséglet: talajnedvesség esetén: kb. 2,0  –  3,0 kg / m2, min. 2 rétegben felhordva. 
 víznyomásnak nem kitett felületek esetén: kb. 4,0 –  5,0 kg / m2, min. 3 rétegben felhordva.

6 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002689084204 8420 490 / kg 3 734

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689075004 7500 325 / kg 10 319
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PU 50 rugalmas fugakitöltő anyag
Kétkomponensű, tartósan elasztikus, önthető, vegyszerálló, önterülő, poliuretán bázisú fugakitöltő anyag, mely hő hatá-
sára nem lágyul meg és hidegnél nem válik rideggé. ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak, fütőolajnak, aromás és alifás 
szénhidrogéneknek, ketonoknak. Kül- és beltérben használható tágulási hézagok – dilatációk kitöltésére ipari padlóknál, 
esztricheknél, garázspadlóknál, parkolóknál, úttesteknél, raktáraknál és eladótereknél. Max. 30°-os lejtésű felületen is lehet 
alkalmazni 5 – 7%-ban hozzáadott Murexin Te 2K epoxi  Tixotrópizálószerrel. Fugázás előtt Pu 150 Primerrel kell alapozni. 
Színárnyalat: szürke. Keverési arány: (A:B komp.) 11 : 1 súlyarány.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg / 1 liter fugatérfogat. 
Kikeményedési idő: kb. 24 óra.

6 kg egység szürke 4 650 / kg 35 433

5,5 kg fémvödör A komp. 80 db 9002689071921 7192

0,5 kg fémdoboz B komp. 200 db 9002689072072 7207

HM 250 Bitumenes melegfugázó
Bitumenes, javított minőségű, tartósan elasztikus, nem válik rideggé, gyorsan terhelhető, forrón (kb. 150 °C) kiönthető fu-
gaanyag a vízszintes fugák kiöntésére. Kül- és beltérben a vízszintes vagy az enyhe lejtésű, vízterhelésnek kitett fugák 
szigeteléseihez. Úttestekhez, kifutópályákhoz stb. elasztoplasztikus, az eredeti alakját visszanyeri. Alapozás: 111 n Szi-
getelő bevonat.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg / liter fugatérfogat.

6 kg fémdoboz 1 db 75 db 9002689127741 1 2774 1 700 / kg 12 954

4. Dilatációképzés anyagai 

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

PU 150 primer
Tapadásjavító, oldószertartalmú, fizikailag száradó alapozó poliuretán tömítőanyagokhoz (Pu 50 és Pu15). Szabályozza az 
alapfelület nedvszívását és jobb tapadást biztosít a fuga oldalához és a tömítőanyaghoz. Kül- és beltérben alkalmazható, 
mint tapadást javító alapozó a szívó és nem szívó alapfelületekhez, poliuretán tömítőanyagokkal történő használat előtt.

Kiadósság: kb. 150 fm / liter alapfelülettől függően. 
Szellőztetési idő: min. 30 perc, max. 8 óra.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689070320 7032 6 500 / lit 8 255

Dilatációs körprofil
Zárt pórusú fugakörprofil kitűnő minőségű polietilénből. Kül- és beltérben minden fajta fugák szakszerű kitöltéshez, melye-
ket majd elasztikus fugázóanyagokkal kell kifugázni.

100 fm tekercs 5 db 10 db

6 mm 9002689077497 7749 78 / fm 9 906

10 mm 9002689177494 17749 125 / fm 15 875

15 mm 9002689176435 17643 145 / fm 18 415

50 fm tekercs 5 db 10 db

20 mm 9002689276432 27643 180 / fm 11 430

25 mm 9002689277491 27749 275 / fm 17 463

25 fm tekercs 5 db 5 db

30 mm 9002689062899 6289 390 / fm 12 383

2 fm szál

40 mm 9002689062882 6288 470 / fm 1 194
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4. Dilatációképzés anyagai 

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

PU 15 poliuretán fugázó
nagy teherbírású, tartósan elasztikus, egykomponensű, uV stabil, poliuretán bázisú tömítőanyag építőipari tömítésekhez. 
Kül- és beltérben alkalmazható nagy terherbírású dilatációs- és tágulási hézagokhoz mint homlokzatok, hozzáépítések, 
csempeburkolatokban padlófűtés esetén, ipari padlóknál, valamint illesztő- és mozgási fugáknál. Fugázás előtt Pu 150 
primerrel javasolt alapozni. Alkalmazható: 2 cm fugaszélességig és 15 mm fugamélységig.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg / 1 liter fugatérfogat. 
Átszáradás: kb. 3 mm / nap.

310 ml kartus 12 db 1248 db

grau szürke 9002689054306 5430 2 350 / db 2 985

schwarz fekete 9002689054139 5413 2 350 / db 2 985

600 ml hurka 12 db 660 db

grau szürke 9002689079828 7982 2 500 / db 3 175

5. Kiegészítők 

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

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

120 mm

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

120 mm

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

széles, 240 mm

1 db – 25 db

külső sarok 9002428053713 5371 1 680 / db 2 134

belső sarok 9002428053720 5372 1 680 / db 2 134

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

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m2.

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

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

1 db - 10 db 1000 db 9002428040171 4017 7 000 / db 8 890
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5. Kiegészítők 

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

Listaár (Ft)

Nettó / ME Bruttó / Kisz.

DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag 
Az öntapadó hajlaterősítő szalag, falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és a sarokfugáknak az áthidalására és szige-
telésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme. erősen elasztikus, öntapadó butilkaucsukkal bevonva.
Vastagság: 0,8 mm.

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

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

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

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

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

DB 30 Objekt hajlaterősítő szalag
Szövettel ellátott, elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon kiálló szövettel, egy szövetmentes résszel, melynek hátoldala 
filcbevonattal van ellátva az optimális beágyazódáshoz, vízzáró. Falon és padlón a fugacsatlakozások és a sarokfugák 
áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme.

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

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

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

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

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

1 db – 25 db 1000 db

DZ 35 9002428134337 13433 1 420 / db 1 803

DZ 70 9002428134320 13432 1 650 / db 2 096
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