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Parketta ragasztás

MS-X3 Nedvességzáró alapozó
Szilánbázisú, hengerelhető, oldószer- és vízmentes speciális alapozó a kisebb
szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületek megerősítésére. Normál, erősen
szívó-, nem szívó alapfelületekre, valamint porló esztrichek alapozásához Murexin
PU és MSP ragasztók felhordása előtt használható. Maradék nedvességtartalom
lezárására cementesztrichnél és betonnál max. 4,5 CM%-ig, padlófűtésnél max. 3
CM%-ig. Nem tartalmaz felszívódóképes összetevőket és nem okoz káros
kölcsönhatást a Murexin ragasztóanyagokkal. Aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók
esetén DX 9 Speciális tapadóhíd használata szükséges.
Átdolgozható Murexin MSP- és PU ragasztókkal. GIS kód: RS 10
Anyagszükséglet: alapozóként: kb. 100 - 200 g/m2 (rövidszőrű henger) alapfelülettől függően
párazáráshoz 4,5 CM%-ig: min. 300 g/m2 alapfelülettől függően, fogazat A2, vagy M3 Speciális
hengerrel keresztirányban
járható és átdolgozható: kb. 3-4 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)
KK 990 Kontaktragasztó
Állékony, oldószermentes, gyorsan szilárduló kontaktragasztó magas
kezdeti szilárdsággal. 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, henger, ecset.
Anyagszükséglet: kb. 0,25 –0,35 kg / m2 kétoldali felhordásnál.
Szellőztetési idő: kb. 25-35 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után, anyag es levegő hőmérsékletétől
függően.

Maximo M 577 Economic Parkettaragasztó
Kiváló minőségű, egykomponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes MSPragasztó, könnyű adalékanyagai miatt 27%-al nagyobb kiadósság.
Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 és a DIN 218
alapján. Nagyon emissziószegény EC1 R Plus és semleges szagú. Két- és
háromrétegű készparketták ragasztására beltérben. Padlófűtés esetén
alkalmazható. GIS kód: RS 10. Fogazat: B3, PK, B5
Anyagszükséglet: kb. 0,55 –0,90 kg / m2
Fektetési idő: kb. 45-50 perc, végszilárdság: kb. 48 óra után

AV 5 Aqua Elasztikus fatapaszoldat
Vizes bázisú, oldószermentes, tartósan elasztikus. Régi parketták és
dielenparketták fugáinak és repedéseinek kitöltésére. Különösen alkalmas
felújításoknál 5 mm fugaszélességig. Az oldatot az utolsó csiszolás tiszta faporával
kell összekeverni. Figyelem: nem alkalmazható lengő- és szögezett fapadlóknál.
GIS kód: W2+

Anyagszükséglet: 0,05-0,1 liter/m2, a fa fajtájától, a fugaszélességtől és a fektetés módjától függően.
Száradási idő: kb. 12-14 óra, csiszolható: kb. 12-14 óra után
M 88 Ultramatt parkettalakk
Ultramatt színű, vizes bázisú, egykomponensű, PU-akril bázisú parkettalakk
kitűnő ellenállóképességgel és magas karc- és kopásállósággal. Tompamatt
színű parkettafelület készítése beltérben. Fényességi fok <10. ÖNORM C 2354
szerint igénybevételi osztály: C. GIS kód: W2+
Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 42 m2-re elegendő
hengerelve kb. 0,12 liter / m2 / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m2 / réteg.
Rétegvastagság: 2 x kb. 120 ml / m2 hengerelve = 80 μm, 3 x kb. 120 ml / m2
hengerelve = 120 μm
Átdolgozható: kb. 12 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után, alapfelület, anyag es levegő
hőmérsékletétől függően.

AP 30 Sportpadló ápoló
Csúszásmentes, vizes bázisú ápolószer a parkettalakkal ellátott
parketta- és fapadlókhoz, lakkal kezelt parafákhoz (zárt pórusú), PVChez és linóleumhoz. Az ápolószer polírozás nélkül megszáradva
szennyeződéstaszító, strapabíró és csúszásmentes filmréteget képez.
Az első- és teljes ápoláshoz, valamint a parketták és más fapadlók
rendszeres tisztításához beltérben. AP 30 Sportpadló ápoló csökkenti
a lakkal ellátott parketták elektrosztatikus feltöltődését. A csúszásisúrlódási érték megfelel a DIN 18032 szerint. GIS kód: GE 10
Anyagszükséglet: 1 liter kb. 30-50 m2-re elegendő (az első és teljes ápoláshoz kb. 30 - 40 ml/m²)

R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék
R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék egy kerámia bázisú csúszásmentes, érdes felületi
struktúra. A Murexin NT 100 Nano lakkal együtt (más Murexin parkettalakkok esetén
csak megbeszélés alapján) egy magas kopásállóságú bevonat érhető el, mely a BGR 181
és a DIN 51130 (R10) követelményeknek megfelel. Az R 10 Parkettgrip csúszásgátló
adalék csak a lakk rétegrend utolsó rétegében legyen felhasználva.
Anyagszükséglet: 0,2 kg R 10 Parkettgrip 5,5 liter NT 100 Nano lakkhoz

PL 60 Parkettalúg
Vizes bázisú, oldószermentes lúg a kezeletlen és csiszolt parkettapadlók és
fafelületek előkészítéséhez beltérben, valamint lépcsőknél és bútoroknál. A PL 60
Parkettalúg a színáranyalatot és a fa erezetét erősen kihangsúlyozza (a fa erezet
hosszírányában kell felhordani). Ezenkívül megakadályozza a fa természetes
sárgulását. A felületet utólag NP 90 Természetes olajjal kezelni kell. Padlófűtés
esetén alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 8-10 m2/liter a fa fajtájától függően.
Szín: fehér, szürke, vintage (csak tölgyfához alkalmas)

P 92 Profi teraszolaj
Kiváló minőségű, vizes bázisú kültéri impregnáló olaj. Az új vagy korábban olajjal
kezelt fafelületek kezelésére és ápolására (pl. teraszok, kerti bútorok valamint
fahomlokzatok). A TP 92 Profi teraszolaj víz- és szennyeződés taszító felületet
biztosít és védi a fát a penész ellen.
Anyagszükséglet: kb. 8-12 m2/liter a fa fajtájától függően

RT 10 Terasz tisztítóolaj
Fateraszok, kerti bútorok, kerítések, kocsibeálló stb. tisztításához. Eltávolítja a mohákat
és az algákat valamint véd az új növénytelepek megjelenésétől.
Anyagszükséglet: kb. 6-10 m2/liter

Tisztító szett
A PL 60 Parkettalúg, a TP 92 Profi teraszolaj és az RT 10 Terasz tisztítóolaj felhasználásához. A szett
tartalma: nyél és tisztító szivacs. A szivacs könnyen cserélhető a nyélhez.

Tisztító szivacs
A PL 60 Parkettalúg, a TP 92 Profi teraszolaj és az RT 10 Terasz tisztítóolaj felhasználásához.

