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Csomagolások rövidítései

Számláinkon és szállítóleveleinken  
az alábbi rövidítésekkel találkozhatnak:

FKD fém kis doboz
MKD műanyag kis doboz
PÁR pár
FHO fém hordó
MÜV műanyag vödör
CSO csomag
FFL fém flakon
MÜF műanyag flakon
HUR hurka
FNK fém nagy kanna
MNV műanyag nagy vödör
PZS papírzsák
FKK fém kis kanna
MÜK műanyag kanna
TEK tekercs
FVÖ fém vödör
MZS műanyag zsák
EGY egység
KÖT köteg
KTN karton
DB darab
KON konténer
KTU kartus
TUB tubus

Piktogrammok

Beltérben alkalmazható

Kültérben alkalmazható

Mennyezetre alkalmazható

Falra alkalmazható

Aljzatra alkalmazható

Szállítás, raktározás és felhasználás 
során a fagytól óvni kell

Kétkomponensű termék

Fűtött aljzatra alkalmas

Vezetőképes

Norma szerinti görgősszék 
terhelésre alkalmas

Gyors kötés

Fagy és olvasztósó álló

Gépi keverőszárral keverendő

Szórópisztollyal / airless 
géppel felhordható

Kilevegőztetés

Aljzatkiegyenlítők minősítései

Nyomószilárdsági osztály EN 13813

Osztály C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Érték N / mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Hajlító-húzó szilárdsági osztály EN 13813

Osztály F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Érték N / mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Parkettalakok igénybevétele

Normál igénybevétel (lakosság) Csekély igénybevétel (lakosság)

Erős igénybevétel (ipar) Közepes igénybevétel (üzemek)

Nagyon erős igénybevétel 
(nyilvános terek)

Intenzív igénybevétel (ipar)

Aljzatkiegyenlítők igénybevétele

MUREXIN MINTABOLT

MUREXIN GYÁR – SZEKSZÁRD

KÖZPONTI TELEPHELY, IGAZGATÁS / IRODA, KÖZPONTI LOGISZTIKA

MUREXIN Telephelyek

1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6. 
Telefon: +36 1 262 6000 
Fax: +36 1 261 6336 
E-mail: murexin@murexin.hu

Központi iroda 
1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6. 
Telefon: +36 1 262 6000, 
Fax: +36 1 261 6336, 
E-mail: murexin@murexin.hu

1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6. 
Telefon: +36 1 261 2059
Fax: +36 1 262 6696

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől – péntekig: 7.30 – 16.00

Telefon: +36 1 261 2059
+36 20 411 20 69

E-mail: aruhaz@murexin.hu

Szekszárd, Ipari Park
Wopfing utca 10.
Telefon: +36 74 510 083



Szállítási és rendelési feltételek

A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A Megrendelő a termék(ek) rendelését elsősorban a www.
murexinet.hu webshopon keresztül illetve írásban, a Szál-
lítási keretszerződésben és a Kondíciós lapban meg-
határozott módon adja le minden nap 12 óráig. Egyedi 
megállapodás (Árajánlat) és/vagy Projekt megállapodás 
alapján történő rendelés esetén kérjük, hivatkozzon a meg-
állapodás számára. Hiányos vagy hibás hivatkozásból 
eredő számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Megrendelés leadása:
• Webshop: ww.murexinet.hu
• E-mail: aruhaz@murexin.hu
• Fax: 06/1-262-6696

SZÁLLÍTÁSI ÉS RENDELÉSI FELTÉTELEK
A Szállító a megrendelt termékeket a megrendelésben 
meghatározott helyen köteles átadni. A fuvareszközre tör-
ténő felrakodás a Szállító, a lerakodás a Megrendelő köte-
lezettsége. A darus gépkocsival történő kiszállítás, illetve 
a Szállító általi lerakodás, külön térítés mellett lehetséges.

Raklap mennyiségek rendelése esetén:
• A raklapos mennyiségek rendelése a Megrendelő ál-

tal leadott megrendelésből külön szállítási tételnek mi-
nősülnek és más szabályok vonatkoznak rá, mint a többi 
termékre.

• A termékek raklap mennyiségben történő megrendelése
gyári szállítással, ütemezetten történik a Szállító írásbeli
visszaigazolása alapján, a Szállító költségén.

Megrendelések nem raklapos termékek esetén:
• Nettó 100.000 Ft feletti megrendelési értéknél a meg-

rendeléseket a Szállító a mindenkor érvényes túraterve
alapján teljesíti. A túratervtől eltérő szállítás Megrendelő
költségén, külön megállapodás alapján lehetséges. A net-
tó 100.000 Ft rendelési értékbe a raklap mennyiségben
rendelt termékek értéke nem számít bele.

• A nettó 100.000 Ft alatti megrendeléseket Szállító kizá-
rólag külön, a Megrendelővel előre megállapodott mó-
don és költségen teljesíti. Ezen megrendeléseket külön
megállapodás hiányában a minimum rendelési érték el-
érésekor a túratervnek megfelelő napon teljesítjük.

• A Murexin Kft. által forgalmazott kereskedelmi termé-
kek (pl. az ESS hőszigetelő rendszerek termékcsoport
hőszigetelő lemezek, tartozékok és profilok; szerszá-
mok; marketing anyagok; kvarchomok, stb.) megrende-
lése esetén mind a szállítási díj, mind a szállítási határidő
meghatározása egyedi megállapodás alapján történik.

VISSZÁRU
A megrendelt és leszállított árukat Gyártó nem vásárolja 
vissza. Kivételes esetekben, előre egyeztetve és jegyző-
könyvezve, a továbbértékesítésre alkalmas termékeket 
20% kezelési költség felszámolásával visszavételezzük. A 
nem készleten tartott termékeket, valamint a Megrendelő 
kérésére megrendelt egyedi termékeket, egyedi színekben 
készített termékeket nem áll módunkban visszavételezni (pl. 
színre kevert vakolatok, festékek, epoxy bevonatok, stb.).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szállító nem felelős a tárolási és felhasználási utasítások és 
minőségmegőrzési határidők Vevő általi be nem tartásából 
eredő bármilyen károkért vagy egyéb kifogásokért.

SZÁMLÁZÁS
A számla tartalmával kapcsolatos kifogásokat a számlázás 
részére, a számla fizetési határidejének a lejárta előtt lehet 
megküldeni. A számla fizetési határidejének lejárta utáni 
számlareklamációkat nem áll módunkban elfogadni. 

Megrendelő egyéb, vételáron felüli esetleges költségei: 

•  Daruzási költség: 5.000 Ft/óra + ÁFA
• Emelőhátfalas autó: 5.000 Ft/óra + ÁFA
• Kézzel történő lerakodás költsége: 2.000 Ft/óra/fő + ÁFA
Az ilyen jellegű kéréseket minden esetben kérjük a megrende-
lésen feltüntetni. A közlés elmulasztásából eredő többletkölt-
ségeket a Megrendelő viseli.

GÖNGYÖLEG
A termékek ára a göngyöleg árát nem tartalmazza.
• EUR Raklap betéti díja: 4.500 Ft/raklap +ÁFA
• EUR Raklap járulákos költség: 1.500 Ft/raklap + ÁFA
• Konténer betéti díja: 50.000 Ft/db + ÁFA
• Konténer használati díj: 3.000 Ft/db + ÁFA
• Csomagolási díj: 0 Ft

Szállító csak a 3 hónapon belül visszaszállított, ép, rendelte-
tésszerű használatra alkalmas raklapot, konténert köteles visz-
szavenni. Szállító csak annyi raklapot vásárol vissza, amennyit 
az utolsó 3 hónapban kiszállított és még nem visszaszállított, 
kizárólag az eredeti kísérő okmányok (szállítólevél) ellenében. 
Amennyiben a raklapot a Vevő nem szállítja vissza, ennek té-
nyét megrendeléskor ugyanúgy jelezni kell, illetve az átvétel 
időpontját és a pontos visszaszállítható mennyiséget a Mure-
xinnel egyeztetni kell. A Murexin dolgozói (saját visszaszállítás 
esetén a raktárvezető, Murexin fuvarral történő visszaszállítás 
esetén a gépkocsivezető) a visszahozott raklapokat megvizs-
gálják, és az átvételt elutasítják amennyiben a raklap hibás. 
A raklapok Szállító általi visszaszállítását Vevő köteles írásban 
megrendelni, ebben az esetben az egy alkalommal átvehető 
mennyiség maximum 50 raklap. A megrendeléssel (kiszállí-
tással) egybekötött raklap-visszaszállítás ingyenes.

INFORMÁCIÓK
További termékinformációk, műszaki adatlapok, biz-
tonsági adatlapok valamint kollégáink elérhetősége 
www.murexin.hu honlapon található.



MUREXIN Elérhetőségek
BUDAPEST, PEST MEGYE – SZAKTANÁCSADÓK

KELET-MAGYARORSZÁG – SZAKTANÁCSADÓK

Takács Tibor 
(Pest megye dél-keleti része és  
Budapest VIII, X, XVII)

Telefon: +36 20 411 2057
E-mail: t.takacs@murexin.hu

Tanka Attila
(Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Telefon: +36 20 411 2050
E-mail: a.tanka@murexin.hu

Fehér Sándor
(Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megye)

Telefon: +36 20 411 20 52
E-mail: s.feher@murexin.hu 

Jánosi Zoltán
(Hajdú-Bihar, Szabocs-Szatmár-Bereg megye)

Telefon: +36 20 411 2062
E-mail: z.janosi@murexin.hu

Kiss István
(Csongrád, Bács-Kiskun megye)

Telefon: +36 20 411 20 56
E-mail: i.kiss@murexin.hu

Szépe Mihály  
(Pest megye dél nyugati része és  
Budapest IX, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII)

Telefon: +36 20 411 2063
E-mail: m.szepe@murexin.hu

Pitz Tamás  
(Pest megye északi része és Budapest I, II,  
III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI)

Telefon: +36 20 411 2058 
E-mail: t.pitz@murexin.hu

Vörös Gábor  
(Csempe szakkereskedések, fürdőszoba szalonok)

Telefon: +36 20 411 20 64 
E-mail: g.voros@murexin.hu



 

NYUGAT-MAGYARORSZÁG – SZAKTANÁCSADÓK

Pfund Ottó
(Somogy, Tolna, Baranya megye, Fejér megye déli része)

Telefon: +36 20 411 20 61
E-mail: o.pfund@murexin.hu 

Veszprémi Géza
(Győr-Moson-Sopron megye nyugati része  
és Vas megye)

Telefon: +36 20 411 20 55
E-mail: g.veszpremi@murexin.hu

Suták Attila
(Győr-Moson-Sopron megye keleti része, Győr és környéke,  
Komárom-Esztergom megye és Fejér megye északi része)

Telefon: +36 20 411 20 51
E-mail: a.sutak@murexin.hu

Lencz Tibor
(Zala, Veszprém megye)

Telefon: +36 20 411 20 53
E-mail: t.lencz@murexin.hu

Bakos Ferenc 
(Alkalmazástechnikai vezető)

Telefon: +36 20 411 20 60
Fax: +36 1 261 6336
E-mail: f.bakos@murexin.hu

Oláh Béla
(Bemutató szakember)

Telefon: +36 20 411 2059

Puskás Lajos
(Bemutató szakember)

Telefon: +36 20 411 2066

Kotán Norbert
(Termékmenedzser )

Telefon: +36 20 411 2090
E-mail : n.kotan@murexin.hu

Vida Zoltán
(Bemutató szakember)

Telefon: +36 20 411 2085

ALKALMAZÁSTECHNIKA
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Prospektusok

• AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez
• FX 66 PROFI Flexfugázó / SIL 65 PROFI Szaniter szilikon
• PF 30 Díszburkolat fugázó
• SF 50 Trass Kőfugázó
• Hidegburkolat ragasztás rendszerben
• Kenhető szigetelések
• Medence burkolás

Termékinformációs lapok

• Lewell aljzatkiegyenlítők
• Maximo PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia
• DMT 40 Vízáteresztő habarcs
• SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs
• MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs
• KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

Formanyomtatványok

• SE 24 felfűtési jegyzőkönyv
• Esztrichek CM-mérése
• Felfűtési vizsgálat
• Padlófűtés ellenőrző plombák beépítése

Lewell ST 215Standard aljzatkiegyenlítő
A mindennapi munkálatokhoz, vékony aljzatkiegyenlítéshez is
• önterülő
• szálerősített 
• 2- 15 mm rétegvastagságig• zsugorodás kompenzált

Lewell ST 330Standard aljzatkiegyenlítőAljzatkiegyenlítés könnyedén, 
nagy vastagságban is• önterülő

• szálerősített • 3-30 mm rétegvastagságig• zsugorodás kompenzált

Lewell NA 320
Kültéri aljzatkiegyenlítő

Kívül-belül tökéletes alapot biztosít
• önterülő és állékony

• lejtést adó felületre is
• 3-20 mm rétegvastagságig

• szálerősített• kül-és beltérbe
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HASZNOS ESZKÖZÖK 
AZ ÖN MINDENNAPI MUNKÁJÁHOZ 
A MUREXIN információs szolgáltatásokkal igyekszik támogatni és megkönnyíteni az Ön 
mindennapos munkáját. Használja a különböző eszközöket, hogy a lehető leggyorsabban 
választ kapjon a kérdéseire, és egy szempillantás alatt juthasson hasznos információkhoz.

Teljesítmény nyilatkozatok

A MUREXIN termékek megfelelnek a mindenkor ér-
vényben lévő normáknak és követelményeknek. Ezt az 
építőanyagokra vonatkozó legutóbbi rendelet alapján 
kiállított teljesítménynyilatkozatok bizonyítják. A teljesít-
ménynyilatkozatot a forgalomba hozónak (mindegy, hogy 
ez gyártót vagy kereskedőt jelent) kell kiadnia.

A MUREXIN megbízható partner, a törvényi előírá sokat 
nem csak teljesíti, de az esetleges ellenőrzések által 
biztonságot is nyújt Önnek. A folyamatosan bővülő do-
kumentumok aktuálisan elérhető állását a www.murexin.
com / termékek / teljesítménynyilatkozatok menüpont 
alatt találja meg.



Fugaszámító program
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BURKOLÁS

LETÖLTHETŐ

www.murexin.com / Szolgáltatások /  
Alkalmazástechnikai filmek

LETÖLTHETŐ

Letölthető a 
murexin.com/Termék  

aloldalról 

BEMUTATÓ
FILMEK

ÉPÍTETT ZUHANYZÓ

FÓKUSZBAN 

A gyors munkavégzésre, a hatékony és tartós 
burkolásra helyezzük a hangsúlyt.
Az LF 15 Mélyalapozó kiváló minőségű ala-
pozó koncentrátum, amelyet vízzel 1:5 arányig 
lehet hígítani.
Kifejezetten a nagyméretű burkolólapok ragasz-
tásához ajánljuk a hazai fejlesztésű Murexin 
Flex XL ragasztóhabarcsot, amely tökéletes 
tapadást biztosít a szálerősítésnek és a magas 
kezdeti szilárdságnak köszönhetően.
A BEST4YOU termékcsaládhoz tartozó HX 1 
Hybrid ragasztó mely könnyen feldolgozható 
és nagyon állékony.  A nagy formátumú lapok 
súlyából adódóan függőleges felületen történő 
ragasztásakor nem engedi a burkolat nagy 
megcsúszását, padlóra ragasztáskor pedig 
nem süllyed bele. 
A legmagasabb S2-es minősítésű SFS 2 
Supraflex ragasztóhabarcs extrém ma-
gas flexibilitású, a problémás alapfelületeknél 
esetén is alkalmas (leépíti a fellépő feszültsé-
geket).

KIEMELT TERMÉKEINK  
A KÖVETKEZŐ OLDALAKON TALÁLHATÓK:

LF 15 Mélyalapozó 7
Maximo PSM 1K Gyors Profi vastagfólia 16
KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs 23
MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs 25
KGF 65 Totál Flex S1 ragasztóhabarcs 25
FLEX XL Ragasztóhabarcs 27
DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs 28
X-Bond MS-K88 Expressz 45

Referenciáink
Termékeink bemutatása gyakran nehéz, mivel a kész 
építményben gyakran nem látjuk őket. Ezért a referen-
cialapjainkon keresztül próbálunk egy kis bepillantást 
nyújtani a felhasználás lépéseibe és a felhasznált anya-
gokba. Egy jól sikerült referencia számunkra is szép 
„névjegy” és remek bizonyítéka teljesítményünknek, 
sikerünknek.



A MAXIMO termékek igazán meggyőzőek: kiadósság, csekély anyagszükséglet, gyors 
kötés, optimális feldolgozási tulajdonságok és speciálisan könnyű töltőanyagok. Az új  
MAXIMO PSM 1K Gyors Profi vastagfólia a „flexibilis és szigetelő” tulajdonságai révén 
első osztályba sorolható.

MAXIMO:
A maximális és gyors szigetelés!

Könnyű töltőanyagok – egyszerűen és gyorsan
A MAXIMO PSM 1K Gyors Profi vastagfólia a köny-
nyű adalékanyag tartalmának köszönhetően különö-
sen kiadós és nagyon jól kenhető. Így a felhasználó 
egyrészt pénzt spórol, mivel kevesebb anyag szük-
séges, másrészt pedig időt, mivel a munka gördü-
lékenyebben megy. A burkolás már három órával a 
kenhető szigetelés felvitele után megkezdődhet. Így 
egy egész munkanap, sőt, az építési helyszínre tör-
ténő plusz egy utazás is megspórolható.

A vizet megállítja – a párát átereszti
A flexibilis, egykomponensű kenhető szigetelés a 
vizet nem, a párát azonban átereszti. Így tulajdon-
képpen egyfajta nedvesség hárítóként gondoskodik 
az alatta lévő építményrész még hosszabb élettarta-
máról. Bel- és kültérben, erkélyek, teraszok és úszó-
medencék kialakításánál hézag- és varratmentes 
szigetelésekhez alkalmazható falon és padlón, köz-
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• gyorsan kötő
• nagyon kiadós
• páraáteresztő
• egykomponensű
• glettelhető és kenhető

MAXIMO PSM 1K  
Gyors Profi Vastagfólia

TERMÉK
TIPP

16. OLDAL

vetlenül a kerámia burkolatok alá. Oldószermentes 
és poralakú – így akár alacsony hőmérsékleten is 
gond nélkül tárolható. 

A legmagasabb minőség – MAXIMO
A MAXIMO termékekben a hagyományos töltőanya-
gokat speciális töltőanyagok helyettesítik. A hagyo-
mányos töltőanyagok, mint a kvarchomok vagy más 
ásványi töltőanyagok, igen nehezek. Ez nemcsak 
nehézkes feldolgozásukban mutatkozik meg, hanem 
magában a kiszerelés súlyában is, ami több erőfe-
szítést igényel. A MAXIMO termékek speciális töl-
tőanyagokkal gondoskodnak a kitűnő munkatempó-
ról és a felhasználók egyenes testtartásáról is.



keverési arány: 

• gipsztartalmú alapfelü-
leteknél padlón max. 1:1

• gipsztartalmú alapfelü-
leteknél falon: max: 1:3

• egyéb nedvszívó alapfe-
lületeknél: max 1:5

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• felületszilárdításra, 
pormegkötésre

• cementes- és gipszes 
felületekre is

• kül- és beltérre

LF 1 Mélyalapozó
Kiváló minőségű, kékre színezett, műgyantadiszperziós alapozó nagyon jó beszivárgó képességgel. 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. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra. (Alapfelület, anyag és levegő 
hőmérsékletétől függően.)

1 kg m. flakon 6 db 378 db 5996504605016 60501

5 kg m. kanna 1 db 96 db 5996504605023 60502

10 kg m. kanna 1 db 42 db 5996504605030 60503

25 kg m. kanna 1 db 24 db 5996504605047 60504

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     

• gyors

• elsősorban nem szívó 
alapfelületekre

• érdes felületet képez

D4 Tapadóhíd Rapid
Oldószermentes, egykomponensű, felhasználásra kész, nagyon gyorsan száradó, sárgára színezett, diszperziós bázisú alapozó, kül- és 
beltérben, falra és padlóra. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére (erősen szívó, cementtartalmú felületeknél max. 20% 
vízzel, illetve gipsztartalmú esztrichnél max. 10% vízzel lehet hígítani). Alkalmas Murexin aljzatkiegyenlítőkkel történő kiegyenlítések 
előtt, valamint burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére történő felújításoknál. Száradás után a rákerülő 
anyagok számára megfelelő felületet biztosít. Anhidritesztricheknél a D4 Tapadóhíd Rapid alapozóként alkalmazható max. 10 000 cm² 
(pl. 100 x 100 cm) méretű burkolólapoknál (max. 5-10 % vízzel kell hígítani, burkolat ragasztásához C2 F S1 ragasztó javasolt).

Anyagszükséglet: nem szívó alapfelületnél: kb. 0,100 – 0,15 kg / m² az alapfelülettől függően. Szívóképes alapfelületnél: 
kb. 0,08 – 0,135 kg / m² az alapfelülettől függően. Száradási idő: nem szívó alapfelületnél kb. 45 perc. Szívóképes, de ned-
vességre nem érzékeny alapfelületnél kb. 1 – 2 óra.Szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületnél pl. kalcium-szulfát 
esztrich:  kb. 6 – 8 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 kg m. kis doboz 10 db 320 db 5996504605252 60525

5 kg m. vödör 1 db 85 db 5996504605269 60526

10 kg m. vödör 1 db 36 db 5996504605276 60527

   

• száradási idő nem szívó 
alapfelületeknél: kb. 
30-40 perc

• nagyon kiadós

• univerzálisan alkalmaz-
ható

   
DX 9 Speciális tapadóhíd
Tapadásjavító, egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes speciális diszperziós bázisú alapozó. Szívó- és nem szí-
vóképes alapfelületek előkészítésére bel- és fedett kültérben. Mélyalapozóként alkalmas szívó és ásványi alapfelületekre, mint pl. 
cement-, anhidrit- és magnezitesztrich (padlófűtésnél is). Parkettaragasztás előtt a felszívódó-képes összetevőket nem tartalma-
zó összes Murexin MSP és PUR-ragasztóknál. Tapadóhídként alkalmas aljzatkiegyenlítők felhordása előtt csempére, terrazzora, 
szilárdan tapadó, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, epoxigyantára, (felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó) 
epoxigyanta- és MSP bázisú nedvességzárókra, fa alapfelületekre, fémre, valamint jól megcsiszolt vagy golyószórt öntött asz-
faltra. Nem alkalmas PUR festett és csiszolatlan, valamint Conti-Finish-el kezelt OSB lapokra. Az erősen szívó, cementtartalmú 
és kalcium-szulfát esztrich alapfelületeknél a DX 9 Speciális tapadóhíd 1:1 – 1:4  arányban lehet vízzel hígítani.
Szín: lila

Anyagszükséglet: kb. 50 – 70 g/m² az alapfelület szívóképességétől függően 
Száradási idő: kb. 30-60 perc, burkolható nem szívó alapfelületnél: kb. 40 perc (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől 
függően)

1 kg m. flakon 6 db 378 db 5996504605054 60505

3 kg m. kanna 1 db 144 db 5996504605061 60506

10 kg m. kanna 1 db 42 db 5996504605078 60507

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     LF 15 Mélyalapozó
Oldószermentes, vízzel hígítható, kékre színezett, akril-keverékpolimer bázisú alapozó koncentrátum nagyon jó beszivárgó 
képességgel. Kül- és beltérben mint tapadóhíd valamennyi ragasztóhabarcshoz, aljzatkiegyenlítőhöz és kiegyenlítőhabarcs-
hoz, valamint kenhető vízszigetelésekhez szívóképes alapfelületeknél.

Anyagszükséglet: kb. 150 g/m² az alapfelület szívóképességétől függően max. 1:5 arányban vízzel hígítható

10 kg m. kanna 1 db 42 db 9002428307823 30782
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PU 5 Expressz alapozó
Felhasználásra kész, gyorsan száradó (kb. 2 óra), egykomponensű, víz- és oldószermentes poliuretán bázisú alapozó. Beltérben, 
a normál, erősen szívó és porló esztrichek (különösen anhidrit-önterülőesztrich) alapozásához, valamint speciálisan a poliuretán- 
és MSP bázisú ragasztók padlófűtésre történő ragasztása előtt használható. Továbbiakban alkalmazható még padlófűtés nélküli 
cementesztrichnél a nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 3,5 – 4 CM %-ig. Párazáróként 2 rétegben kell felhordani az 
alapozót. Aljzatkiegyenlítésnél vagy kerámiaburkolásnál az utolsó réteg után, a még friss alapozó tetejére kvarchomokot kell 
szórni feleslegben. Kvarchomok szórás nem szükséges, ha 48 órán belül Murexin PU- vagy MS ragasztóval történik a ragasztás.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,15 – 0,20 kg / m² alapfelülettől függően.  
Párazárásra: kb. 0,30 – 0,45 kg / m² alapfelülettől függően (két munkamenetben, második réteg kb. 1 óra száradás után). 
Száradási idő alapozóként: kb. 2 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.) 
Száradási idő párazáróként: kb. 12 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689303992 30399

11 kg m. kanna 1 db 42 db 9002689160540 16054
 

2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta
Emissziószegény kétkomponensű epoxigyanta rendszer cementesztrichre és betonra a nedvesség lezárásához. Beltérben a 
túlzott maradék nedvességtartalom lezárására betonnál és nem fűtött cementesztrichnél (max. 6 CM %-ig). Alternatív szige-
telésként földdel érintkező betonfelületeknél és magas nedvességtartalommal rendelkező új betonfödémeknél, illetve alapo-
záshoz és minden az építőiparban szokásos szívó- és nem szívóképes alapfelületek megerősítésére kül- és beltérben. Epoxi 
habarcsként is alkalmazható. Keverési arány A:B = 2:1 tömegarányban. Szín: tejszerű.

Anyagszükséglet: 0,20-0,60 kg / m² alapfelülettől és alkalmazástól függően. Párazáráshoz: min. 0,45 kg / m² két munkame-
netben (második réteg kb. 24 óra száradás után, kvarchomokszórás szükséges). 
Műgyantahabarcs készítéséhez: kb. 0,3 kg / m² / mm rétegvastagság.

4,5 kg egység

3 kg fémkanna A komp. 80 db 9002689158844 15884

1,5 kg fémkanna B komp. 198 db 9002689158851 15885

12 kg egység

8 kg fémkanna A komp. 33 db 9002689158899 15889

4 kg fémkanna B komp. 80 db 9002689158905 15890

30 kg egység

20 kg fémvödör A komp. 16 db 9002689158868 15886

10 kg fémvödör B komp. 42 db 9002689158875 15887

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• nincs szükség vágásra

• tiszta és gyors

Repedésáthidaló elem GF
Repedésáthidaló hálóelem extrém szakítószilárdsággal és magas szakadási nyúlással. Repedések, zsugorodási fugák, munkahéza-
gok átdolgozásához, aljzatkiegyenlítőkkel, MSP- és PU ragasztóanyagokkal összekötve. Alkalmas padlófűtésnél. A hagyományos 
kiöntőgyanták alternatívája. Szélesség: 80 cm, hosszúság: 60 cm.

80x60cm karton 75 db 20 db 9002689312857 31285

 

• természetes szagú 

• univerzálisan alkalmaz-
ható

• egyszerű alkalmazás

MS-X 24 Repedészáró gyanta
Univerzálisan alkalmazható, környezetbarát, fiziológiailag ártalmatlan, természetes szagú, kétkomponensű MSP bázisú spe-
ciális gyanta, nagyon jó tapadó- és végszilárdsággal. Kül- és beltérben alkalmazható technológiai  és  zsugorodási fugák, va-
lamint keskeny és széles esztrichrepedések erőzáró kötéséhez. Gyors javítóanyagként és ragasztóként fához, kőhöz, beton-
hoz és fémhez. Lépcsőélek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögletes tartók ragasztására, valamint más fa- és fém profilok 
rögzítésére. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Szín: zöld. GIS kód: RU 1

Anyagszükséglet: a repedések szélességétől és mélységétől függően, 1 kg / 1 liter fuga térfogat, kb. 100 ml / fm keskeny 
esztrich repedésnél.

600 ml egység 12 szett 9002689311591 31159

500 ml m.flakon A komp.

100 ml m.flakon B komp.

   

 

 

        

 

       

0%

           

 

      

0%

 

 

0%

 

0%

 

0%

8 

01 ELŐKÉSZÍTÉS



• repedésvarrásra

• könnyen felhasználható

• gyors

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 a beton, esztrichek repedéseinek és fugáinak össze-
zárásához, valamint ásványi alapfelületeknél kiöntésre, kitöltésre, javításra és fémlécek ragasztásához betonra, kőre, fára és 
kerámiára. GIS Kód: RU 1.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 130-150 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. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 db m.flakon 5 db 195 db 9002689151685 15168

600 ml szett / db

  

 

 

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

HOCO Esztrich kapocs
Hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarrására, pl. a HOCO 24 és az 2K SI 60        
kiöntőgyantával együtt alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 5 – 7 db / fm.

500 db karton 270 karton 9002689100515 10051

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.

25 kg papírzsák 0,1-0,4 mm 42 db OH104206

25 kg papírzsák 0,2-0,6 mm 42 db OK206206

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

25 kg papírzsák 0,8-1,2 mm 42 db OK812206

25 kg papírzsák 0,8-1,6 mm 42 db OK816206

25 kg papírzsák 1,0-2,5 mm 42 db OK125206

2K HOCO 24 Kiöntőgyanta
Kétkomponensű poliészter gyanta esztrichek repedéseinek összezárásához. Fa, kő, fém, beton ragasztásához, szögletes 
tartók, lépcsősínek, más fém- és faprofilok rögzítéséhez. 

Feldolgozási idő: Kiöntésnél: 15 perc. Rögzítéskor: 5 perc. 
Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, 1 kg készre kevert gyanta kb. 0,7 l térfogat kitöltéséhez 
elegendő.

1 db szett 4 db 240 db 9002689364153 36415

0,55 kg szett / db

9 kg egység

6 kg fémvödör A komp. 80 db 9002689164166 16416

3 kg m. vödör B komp. 85 db 9002689250715 25071

   

RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag
Öntapadó, korhadásálló, filckasírozott polietilénhab. Az esztrichben előforduló feszültségcsökkentés és a lépés hang 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, pl. a Murexin Uni-
top lépéshangszőnyeg beépítése előtt alkalmazható. Biztosítja a beépített felület feszültségcsökkentését. A peremfelületek 
fugakialakításainál kikerüli a háromoldali tapadást.

20 fm tekercs 5 db 90 db 9002689130567 13056
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• kültérben is alkalmazha-
tó (erkély, terasz)

• csempeburkolat esetén 
24 óra után burkolható

• kül- és beltérben

• kb. 12 óra után járható

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

ER 70 Esztrichcement Rapid
Kifejezetten hidraulikus kötésű, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk előállítani, amely 24 óra után 
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, nedves helyiségekben, valamint padlófűtésnél 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, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastag-
ságtól függően kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC, alapfelület, anyag és levegő hőmér-
sékletétől és rétegvastagságtól függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689133070 13307

   

 

  

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs
Kiváló minőségű, víz- és fagyálló, gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő speciális habarcs. A habarcs a speciális adalékanyagok 
miatt 20 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmas 
kül- és beltérben, lakóhelyiségek egyenetlen fal és padlófelületeinek kiegyenlítésére burkolás előtt, valamint tusolóban, erkélyre, 
teraszra, garázsba, ipari nedves helyiségekbe, medencékbe és homlokzatokra. Burkolható kb. 2-4 óra után, a burkolattól és vas-
tagságától függően. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően).

Anyagszükséglet: 1,6 kg / m² / mm.

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428040034 4003

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 rendelke-
zik és extrém alacsony maradék nedvességtartalom érhető el. Nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzók stb.) és kültérben 
(erkély, terasz) is alkalmazható, de nem tartósan magas vízterhelésnél (úszómedencék és- peremterületek, üzemi zuhanyzók és 
mosókonyhák, üzemi nagykonyhák, víztartályok stb.). Az SE 24 Gyorsesztrich 18 óra után járható és csempeburkolat esetén 24 óra 
után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően!

Anyagszükséglet: kb. 20 kg / m² / cm.

25 kg papírzsák 1 db 56 db 9002428089415 8941

DIN EN 13813

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

50 fm tekercs 10 db 5 / 100 mm PSZ 5

25 fm tekercs 5 db 10 / 100 mm PSZ 10

AM 30 Gyors kiegyenlítőhabarcs
Gyorsan keményedő, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. Speciális adalékanyagai miatt 2-től 30 mm rétegvas-
tagságig használható egy rétegben. Kül- és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt.

Anyagszükséglet: kb. 13,5 kg/m²/ 1 cm rétegvastagság

Burkolható csempével: falon kb. 4 óra után (a rétegvastagságtól függően); padlóburkolatoknál: kb. 12 óra után

25 kg papírzsák 1 db 48 db 3831009405773 577
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max 30 mm
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• 50 mm-ig egy rétegben

• Trass adalékanyaggal

• nagyon gyorsan kötő

AM 50 Trass gyors kiegyenlítőhabarcs
Trass tartalmú, víz- és fagyálló, nagyon gyorsan keményedő, hidraulikusan kötő kiegyenlítőhabarcs. A speciális adalékanya-
gok miatt max. 50 mm vastagságig feszültségmentesen kikeményedik és nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal rendel-
kezik. Kül-és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt lakóhelyiségekben, tusolókban, 
teraszokon, erkélyeken, garázsokban, medencékben, valamint üzemi nedves helyiségekben és homlokzaton. 

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm. Burkolható csempével: kb. 1 – 6 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmér-
sékletétől, rétegvastagságtól és burkolattól függően.)

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428159439 15943

     

C 12

F4
DIN EN 13813

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

LINEA 820 M Kiegyenlítőhabarcs 
Cementbázisú, hozzáadott polimerekkel javított, kiegyenlítőhabarcs kül- és beltéri felhasználásra. Mindenfajta régi és új be-
ton- és esztrich padlófelületek kiegyenlítésére padlóburkolat fektetése előtt, 5-20 mm vastagságban. Az EN 13813 szerint: 
CT-C40-F7-B1,5.

Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m²/mm. Járható: kb. 24 óra után. Burkolható: kb. 48 óra után (10 mm réteg vastagságnál), bur-
kolattól és rétegvastagságtól függően.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 3831009432014 634

LINEA 840 M Gyors kiegyenlítőhabarcs 
Cementbázisú, hozzáadott polimerekkel javított, kiegyenlítőhabarcs kül- és beltéri felhasználásra. Mindenfajta régi és új be-
ton- és esztrich padlófelületek kiegyenlítésére padlóburkolat fektetése előtt, 5-40 mm vastagságban. Amennyiben nedves 
helyiségekben kerül felhordásra (fürdőszobák, mosodák stb.), Murexin cementbázisú kenhető vízszigetelés alkalmazása 
szükséges. Az EN 13813 szerint: CT-C40-F7-B2.

Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m²/mm. Járható: kb. 4 óra után. Burkolható: kb. 48 óra után (10 mm réteg vastagságnál), burko-
lattól és rétegvastagságtól függően.

30 kg papírzsák 1 db 42 db 3831009406329 632

 

max 50 mm

  

Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő 
Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyen-
lítő. Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm 
rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, 
valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék 
terhelésnél. EN13813 szerint CA-C25-F8

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 / mm 

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610102 61010

Lewell SP 330 Speciál aljzatkiegyenlítő 
Gyárilag előkevert, poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű 
önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok 
ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlensé-
gek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszült-
ségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél. Üzemi vízterhelés esetén kenhető 
vízszigetelés használata szükséges. EN13813 szerint CA-C20-F5.

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

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610607 61060
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Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő 
Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő alj- 
zatkiegyenlítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, kimon-
dottan fa padlók (parketták) ragasztása előtt is 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 18-48 óra 
után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus 
alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is.  
Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C30-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610317 61031

    

 

  

FÜR DIE 
PERFEKTE OBERFLÄCHE

Rasche Trocknung 
Spezialverflüssiger

Bessere Schleifbarkeit 
Hohe Saugfähigkeit

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő
Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyanta-diszperzió tartalmú, gyors kötésű, szálerősített, feszültségmentes, hid-
raulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készí-
téséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. 
Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus 
alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is.

Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő nem ipari körülmények között be-
tonfesték vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható  pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmas padlófűtésnél és 
görgősszék terhelésnél.  EN13813 szerint CT-C40-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm 
Burkolható: kb. 2-3 óra után 
Burkolható hideg- és rugalmas melegburkolatok pl. PVC, LVT, szőnyeg esetén: kb. 2 óra után 
Burkolható parketta esetén: kb. 3 óra után

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610300 61030

    

 

  

FÜR DIE 
PERFEKTE OBERFLÄCHE

Rasche Trocknung 
Spezialverflüssiger

Bessere Schleifbarkeit 
Hohe Saugfähigkeit

 

max 30 mm

Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő 
Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Kül- és beltéri 
sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt 3-20 mm rétegvastagságig, valamint szintképzéshez 
(max.  3% lejtésben levő alapfelületre). Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen ajánlott kültérben 
kerti utak, járdák, erkélyek és teraszok kiegyenlítésére burkolattal ellátva. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. 
EN13813 szerint CT-C25-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610409 61040

   

 

   

max 20 mm

 

Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő 
Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű önterülő alj- 
zatkiegyenlítő. Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-15 mm 
rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Jó terülésének és finom szemszerkezetének kö-
szönhetően különösen alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék 
terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610201 61020

Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő 
Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő alj- 
zatkiegyenlítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok 
fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen alkalmazható 
extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére. 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges 
(10%). Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610218 61021

   

 

  

   

 

  

max 15 mm

 

 

max 30 mm

12 

01 ELŐKÉSZÍTÉS



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• gyors és egyenletes 
hőelosztás

• problémamegoldás

Thermo-Top hőelosztó- és elválasztó lap
A feszültségmentesítő elosztó- és elválasztó lap kerámia és természetes kőburkolathoz, valamint parkettához, többrétegű 
parkettához és laminált padlókhoz (5 kN /m² forgalmi terhelésig). Különösen padlófűtéseknél a gyorsabb és egyenletesebb 
elosztásért és a problémás alapfelületeknél is. A Thermo-Top elosztó- és elválasztó lap nagyon emissziószegény burkolóanyag, 
törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia és természete kőburkolatoknál, valamint  
10 x 10 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges.
Szín: fehér

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m², Tolerancia: vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,3 mm.
Anyagvastagság: kb. 2 mm.

0,72 m² 2 mm - 400 db 9002428165362 16536

tábla: 120 x 60 cm

       

 

     

• műgyanta bevonatokkal 
átdolgozható

FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő
Kül- és beltérben alkalmazható, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható önterülő aljzatkiegyenlítő 3-50 mm rétegvastag-
ságig. A teljes kikeményedés után nagyon jól tapad az alapfelülethez. Normál feltételeknél a gyors kiszáradás után kb. 48 óra 
múlva utólag epoxi vékony/vastagbevonattal bevonható. Az FMI 50 felhasználható szabványos cement tartalmú alapfelületek-
re vagy kerámia csempékre. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez bevásárlócent-
rumokban, 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, alapfelület, anyag és levegő 
hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően. Színárnyalat: cementszürke.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002689148135 14813

     

max 50 mm

  

0%

EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez
Feszültségcsökkentő, nem nyúló – és szakadó poliészterfilc problémás alapfelületek megerősítésére. Használható erősítőbe-
tétként kerámiaburkolatok alatt. A filcet beágyazzuk a ragasztóba (Flex csemperagasztó) és ezáltal elválasztja a kerámiabur-
kolatot az alapfelülettől. Időjárásálló! Szélesség: 1 m. 

Vastagság: 1,2 mm. Tekercs: 50 m².

50 m² tekercs 1 db 12 db 9002689125921 12592

  

Unitop elválasztó lap
Feszültség- és lépéshangcsökkentő lemez különösen a problémás alapfelületeknél speciális alapfelületű problémáknál ke-
rámia burkolathoz és természetes kövekhez, valamint parkettához és többrétegű parkettához kül- és beltérben. Az Unitop 
nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő 
lemezként használható falra és padlóra (5 kN / m² forgalmi terhelésig) kerámia burkolatok és természetes kövek, valamint 
parketta és többrétegű parketta alá. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia burkolatoknál és természetes köveknél, valamint 
10x10 cm-nél kisebb burkolatméretnél min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges.

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m². 
*csak ez a változat alkalmas padlófűtéshez

0,72 m² 4 mm* 1 db 200 db 9002428047507 04750

0,72 m² 9 mm 1 db 100 db 9002428047521 04752

0,72 m² 15 mm 1 db 60 db 9002428047538 04753

  

Akusztik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap
Feszültség- és lépéshangcsökkentő – többrétegű szendvicsréteg (beépített speciális gumilap) – elválasztó lemez ke-
rámia burkolathoz, valamint parkettához és többrétegű parkettához különösen a problémás alapfelületek esetén. Elvá-
lasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (3 kN / m² forgalmi terhelésig) beltérben kerámia 
burkolatok alá, valamint új épületeknél és speciális felújítási területeken is. 10 mm-nél kisebb vastagságú kerámia bur-
kolatoknál és 15 mm-nél kisebb vastagságú természetes köveknél, valamint 30 x 30 cm-nél kisebb burkolatméretnél 
min. 3 mm rétegvastagságú szálerősített aljzatkiegyenlítő felhordása szükséges. Alapfelülettől és burkolattól függően a 
lépéshangcsökkentés 17 dB-ig lehetséges. Alkalmas padlófűtésnél. Szín: fehér (felső oldal)

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

0,72 m² 4 mm 1 db 200 db 9002689140658 14065

tábla: 120 x 60 cm
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A használat során a burkolt felületeket különböző intenzitású vízterhelés érheti, ezért mind 
a hordozófelületeket, mind szükség szerint kialakítandó vízszigeteléseket a tervezett igény-
bevételnek megfelelően kell elkészíteni.

Vízterhelési előírások
02 VÍZSZIGETELÉS

Vízszigetelés kialakítások
A vízszigetelések követelményei a vízterheléstől függően
A szabvány értelmében vízszigetelésekre van szükség
  magas és nagyon magas vízterhelésnél (W2-I és W3-I);
  mérsékelt vízterhelésnél (W1-I) padlófelületeken,
  mérsékelt vízterhelésnél (W1-I) falfelületeken, ha nedvességre érzékeny
alapfelületek vannak vagy nedvességre nem érzékeny alapfelületeknél (pl. beton, mész-cement vakolat), ha a használati víz 
nedvességre érzékeny épületrészekbe (pl. hőszigetelő rétegek) tud eljutni.

A szabvány értelmében vízszigetelések elhagyhatóak
  mérsékelt vízterhelésnek kitett falfelületeken (W1-I), ha nedvességre nem érzékeny alapfelületek, és víztaszító felületek 

vannak, amelyek biztosítani tudják a megfelelő nedvesség elleni védelmet, és a használati víz a nedvességre érzékeny 
épületrészekbe (pl. hőszigetelő rétegek) nem tud eljutni. (Az átvezetések, valamint a perem- és csatlakozófugák vízterhelés 
ellen tartósan védve vannak),

  alacsony vízterhelésnél (W0-I), feltéve, ha itt víztaszító felületek vannak, amelyek biztosítják az elegendő védelmet

VÍZTERHELÉSI 
OSZTÁLY

VÍZTERHELÉS ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

DIN 18534: 
WO-I

alacsony   nem gyakori freccsenő 
víznek kitett felületek

  fürdőszobák falfelületei, 
zuhanyzón és a háztar-
tási konyhán kívül

  háztartási igénybevé-
telnek kitett, lefolyó 
nélküli padlófelületek pl. 
konyhákban, háztartási 
helyiségekben, vendég 
WC-kben

DIN 18534:
W1-I
DIN 18534:
W1-I

mérsékelt   nem gyakori használati 
víznek kitett felületek, 
intenzív feltorlódó víz 
nélkül

  fürdőkádak feletti falfe-
lületek, és fürdőszobák-
ban lévő zuhanyzókban

  háztartási igénybevétel-
nek kitett padlófelületek 
lefolyóval

  fürdők padlófelületei 
lefolyó nélkül / lefolyó-
val, zuhanyzók magas 
vízterhelés nélkül

DIN 18531-5  DIN 18531-5: Tetők, vala-
mint erkélyek, teraszok és 
árkádok szigetelése

 

DIN 18534:
W2-I
DIN 18534:
W2-I

magas   használati víznek 
gyakran kitett felületek, 
mindenekelőtt padlón, 
időnként intenzív 
feltorlódó víz 

  A sport / üzemi létesít-
ményekben található 
zuhanyzók falfelületei

  padlófelületek lefolyóval 
és/vagy folyókával

  padlófelületek tálca 
nélküli zuhanyzóval ren-
delkező helyiségekben

  sport / üzemi létesítmé-
nyek fal- és padlófe-
lületei

DIN 18535:
W1-B: Töltési 
magasság ≤ 5 m
és W2-B: 
Töltési magasság 
≤ 10 m

 DIN 18535:  Tárolók és 
medencék szigetelése

  úszómedencék kül- és 
beltérben

  használati víztárolók, pl 
ciszternák

  víztároló és esővíz 
gyűjtő medencék illetve 
ezek be- és elevezetői

DIN 18534:
W3-I

nagyon 
magas

  nagyon gyakori, vagy 
hosszantartó freccsenő 
és / vagy használati 
víznek és / vagy intenzív 
tisztítási folyamatokból 
származó vízterhe-
lésnek kitett felületek, 
intenzív feltorlódó víz

  körfolyosók- és úszó-
medencék falfelületei

  zuhanyzók és tusolók a 
sportlétesítményekben 
/ üzemekben

  üzemi területeken 
lévő felületek (üzemi 
konyhák, mosodák, 
sörfőzdék stb.)

SZIGETELŐANYAG TÍPUSOK ÉS VÍZTERHELÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

Szigetelőanyag Anyag Vízterhelési osztály

Polimer diszperziók 
(2 rétegben felhordva)

1KS Folyékonyfólia W0-I fal és padló
W1-I fal és padló
W2-I csak falfelületek

Repedésáthidaló 
ásványi szigetelőanyag 
(2rétegben felhordva)

PD 1K Profi Vastagfólia
Maximo PSM 1K Gyors 
Profi Vastagfólia
DKM 95 Szigetelő- és 
ragasztóhabarcs
Hydro Basic 2K Vas-
tagfólia
DF 2K Vastagfólia
2 KS Folyékonyfólia

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Reakciógyanta PU 500 Univerzális 
szigetelés

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I kiegészítő terhelé-
sekkel (vegyi, mechanikai, 
műszakiterhelések)

Tekercses szigete-
lőanyagok*

Szigetelő- és feszültség-
mentesítő lemez

W0-I
W1-I
W2-I

*Nagy mechanikai terhelés nélküli felületek.
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• felhasználásra kész

• rendkívül kiadós

• gyors száradású

• visszaellenőrizhető

• kék és sárga színben

1 KS Folyékonyfólia
Gyorsan száradó, rendkívül kiadós, oldószermentes, nem vízáteresztő, egykomponensű, tartósan elasztikus, hézag- és var-
ratmentes kenhető szigetelés. Kizárólag beltérben alkalmazható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzókban, 
tusolókban, fürdőszobákban) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel az EN 14891 és az ÖNORM B 3407 W1 – W4 szabvá-
nyoknak, valamint az DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I (fal) nedvességterhelési osztályoknak. Az 1KS Folyékonyfólia felhor-
dása mindig két munkafolyamatban történik. A sárga és kék színben kapható új 1KS Folyékonyfóliának köszönhetően ennek 
megléte utólag is egyszerűen ellenőrizhető. Rétegvastagság 2 rétegben: min. 0,5 mm, max. 2,0 mm.

Anyagszükséglet: 0,8 kg / m² / 2 réteg (0,5 mm vastagságban); 1,5 kg / m² / 2 réteg (1,0 mm vastagságban). 
Száradási idő: átdolgozható (1. réteg): kb. 15 perc, burkolható: kb. 3 óra, terhelhető: kb. 6 nap után (alapfelület, anyag és 
levegő hőmérsékletétől függően).

Kék

7 kg m. vödör 1 db 85 db 9002428163771 16377

14 kg m. vödör 1 db 36 db 9002428163788 16378

25 kg m. vödör 1 db 24 db 9002428163795 16379

Sárga

4 kg m. vödör 1 db 100 db 9002428159057 15905

7 kg m. vödör 1 db 85 db 9002428040072 4007

14 kg m. vödör 1 db 36 db 9002428040089 4008

25 kg m. vödör 1 db 24 db 9002428041741 4174

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

      

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• kül-és beltérben

• fürdőszobákba, tera-
szokra, erkélyekre

• kétkomponensű

• egykomponensű

• glettelhető és henge-
relhető

• páraáteresztő

• kül- és beltérben

Hydro Basic 2K Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű kenhető 
szigetelés. Kül- és beltérben alkalmazható hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alá zuhanyzókban, 
tusolókban, fürdőszobákban, teraszra és erkélyre, valamint medencékbe. Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 
3407 W1 - W6 szabványoknak. Keverési arány: A komp. : B komp. = 3 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két mun-
kafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 4 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető kb. 4 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmér-
sékletétől függően).

20 kg

5 kg m. kanna A komp. 48 db 5996504167699 16769H

15 kg papírzsák B komp. 48 db 5996504167705 16770H

PD 1K Profi Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, flexibilis, egykomponensű, kül- és beltéri kenhető szi-
getelés hézag- és varratmentes szigetelésre. Felhordható hengerelve és glettelve is. Megfelel az EN 14891 CM O2P és az 
ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak. A hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és 
padlóra, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez (2 m-ig) és ivóvíztartályokhoz. Ajánlott minimális vastagság: 2 mm, két 
munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 12 óra, terhelhető kb. 6 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmér-
sékletétől függően.)

4 kg m. vödör 1 db 5996504605146 60514

8 kg m. vödör 1 db 5996504605153 60515

18 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504117298 11729H
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BURKOLÁS

02 VÍZSZIGETELÉS



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

•  nagyon kiadós

•  egyszerű feldolgozás

•  gyorsan keményedő

MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia
Gyorsan keményedő, nagyon kiadós, hidraulikus kötésű, oldószermentes, vízzáró, páraáteresztő, flexibilis, egykom-
ponensű kenhető vízszigetelés a hézag- és varratmentes szigetelések elkészítéséhez. Kül- és beltérben a hézagmen-
tes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra- és padlóra. Alkalmazható erkélyre, teraszra, valamint 
úszómedencékhez (4 m-ig). A burkolás három óra után lehetséges. Megfelel az EN 14891, és az ÖNORM B 3407 W1 
– W6 szabványoknak, valamint az DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) nedvességterhelési 
osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkélyek, loggiák, stb.) és a DIN 18535 (úszómedence és tartályok) szabványoknak. 
Rétegvastagság 2 rétegben: min. 2 mm, max. 4 mm

Anyagszükséglet: kb. 1,15 kg/m²/mm rétegvastagság, kb. 2,3 kg/m²/2 mm rétegvastagság 
Száradási idő: 1 réteg kb. 1 óra, Burkolható: kb. 3 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

18 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428164532 16453

• kül-és beltérben

• medencékbe, fürdőkbe

• kétkomponensű

• gyors kötésű

• repedésáthidaló

• kétkomponensű

DF 2K Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, páraáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű 
kenhető szigetelés. Kül- és beltéri szigeteléshez használható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt falra és padlóra (pl.: zuhanyzók-
ban, tusolókban, fürdőszobákban, ivóvíztartályokban, uszodákban, teraszon, erkélyen, homlokzatokon és valamennyi ipari nedves 
helyiségekben). Megfelel az EN 14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I 
- W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) és a DIN18535 (úszó-
medence és tartályok). Keverési arány - porkomponenst a folyadékkomponenshez – A komp. : B komp. = 2 : 1. Ajánlott minimális 
rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva. Repedésmentes: -35°C – +80°C. Víznyomásra vizsgálva: (előlről) 7 bar.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető kb. 8 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmér-
sékletétől függően).

18 kg m. vödör - 24 db 9002428040065 4006

37,5 kg egység

12,5 kg m. kanna A komp. 42 db 9002428166741 16674

25 kg papírzsák B komp. 48 db 9002428166758 16675

2 KS Folyékonyfólia
Gyors kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, flexibilis, hézag és varratmentes, kétkomponensű kenhető szigetelés. Ala-
csony hőmérsékleten is elasztikus. Kül- és beltérben használható hézagmentes szigeteléshez, közvetlenül a kerámia burko-
latok alatt (pl.: zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban, teraszon és erkélyen) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. Megfelel 
az EN 14891 és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi 
terhelés nélkül) osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) és a DIN 18535 (úszómedence és tartályok). Keverési arány: 
A komp. : B komp. = 1 : 1. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm. 
Átdolgozható (1. réteg): kb. 90 perc, burkolható: kb. 3 óra, terhelhető kb. 3 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő 
hőmérsékletétől függően).

12 kg m. vödör (A+B komp) 24 db 9002428048771 4877

50 kg egység

25 kg m. kanna A komp. 24 db 9002428166710 16671

25 kg papírzsák B komp. 48 db 9002428166727 16672
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02 VÍZSZIGETELÉS



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• szigetelés és ragasztás 
egy termékkel

• vízzáró és páraáteresztő

• flexibilis

DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs
Hidraulikus kötésű, vízzáró, páraáteresztő, cementtartalmú, flexibilis, egykomponensű szigetelő- és ragasztóhabarcs. Kül- 
és beltérben hézag- és varratmentes szigeteléshez, falon és padlón, közvetlenül a kerámia burkolatok alá (Megfelel az EN 
14891 CM O2P és az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványoknak.), valamint kerámia burkolatok padlóra történő ragasztásához, 
nagyobb mechanikai és hőterhelésű igénybevételeknél, mint pl. erkélyek és teraszok (különösen finomkőlapok ragasztásá-
hoz), fa- vagy fém alapfelületeknél stb. A szigetelés és ragasztás két munkafolyamatban történik. Ragasztóként max. 8 mm 
a rétegvastagság.

Anyagszükséglet: szigetelésként 1,5 kg / m² / mm (javasolt min. 2 mm vastagságban). Átdolgozható (1. réteg): kb. 2 óra, 
 burkolható: kb. 24 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.) 
Anyagszükséglet: ragasztóként kb. 3 – 5 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

20 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428139783 13978

WD-1K Speciális szigetelőanyag
Kiváló minőségű, flexibilis, egykomponensű, feldolgozásra kész, semleges szagú, emissziószegény, víz-, oldószer- és szili-
konmentes, tartósan rugalmas és időjárásálló, bevizsgált épületszerkezeti szigetelés, mely az MS-Polimer technológián ala-
pul. Különböző burkolatok alá, mint pl. kerámiaburkolatok, természetes kövek, kőszőnyegek stb. 

Kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható szigetelés ásványi, szívóképes, valamint simított és mattnedves felületeknél. 
Nedvességszigetelésként különböző vízszintes és függőleges padló- illetve falfelületekhez, mint pl. lapostetők, úszómeden-
cék, teraszok, ciszternák, kutak, fürdőszobák, konyhák, stb. Szélszigetelésként a Blower-Door teszthez, az alacsony energi-
ájú és passzív házaknál a légrések lezárásához, mint pl. ajtó, ablak beépítése során, csőátvezetéseknél stb. Alternatív szige-
telésként a legkülönbözőbb kerámia természeteskő vagy műkő burkolatok alá. Szín: szürke. Mindig 2 rétegben kell felhordani.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg / m² / mm. 
Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, nyitott idő: kb. 30 – 40 perc, bőrősödés: kb. 50 perctől. (Alapfelület, anyag és levegő 
hőmérsékletétől függően.)

fehér

3 kg m. vödör 90 db 9002689315650 3 1565

13 kg m. vödör 36 db 9002689313915 3 1391

v. szürke

13 kg m. vödör 36 db 9002689313717 3 1371

s. szürke

13 kg m. vödör 36 db 9002689313458 3 1345

GEPRÜFT
ETAG-005 

PU 500 Univerzális szigetelés
Elasztikus, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hidegen feldolgozható, sötétszürke színű, kétkompo-
nensű, poliuretán bázisú, hézag- és varratmentes, univerzális kenhető szigetelés. Kül-és beltérben a vízszintes valamint a 
függőleges felületekre is alkalmazható. Tixotróp – függőleges felületen sem csúszik meg. A kikeményedett bevonat vegyileg 
és mechanikailag is terhelhető. Különböző burkolatok alá (mint pl. kerámiaburkolatok) úszómedencéknél, termálfürdőkben, 
üzemi konyhákban, ipari nedves helyiségekben, zuhanyzókban, fürdőkben, teraszra, loggiakra, erkélyekre, víztisztító beren-
dezéseknél, stb. használható. Alkalmas különböző kerámia burkolatok alatti szigetelésre, megfelel az EN 14891 szabványnak 
és az ÖNORM B 3407 W1-W6 szabványnak, a DIN 18534 szabvány szerinti a W0-I - W3-I nedvességterhelési osztálynak, a 
DIN 18531-5 (erkélyek, loggiák stb.) és a DIN 18535 (úszómedencék és tartályok). Keverési arány: A komp. : B komp. = 6,25 : 1.

Anyagszükséglet: 1,9 kg / m² / mm.

11,6 kg egység

10 kg fémvödör A komp. 9002428316078 3 1607

1,6 kg fémvödör B komp. 9002428316085 3 1608

23,2 kg egység

20 kg fémvödör A komp. 16 db 9002428316061 3 1606

3,2 kg fémvödör B komp. 99 db 9002428316047 3 1604
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BURKOLÁS

02 VÍZSZIGETELÉS



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• vízszigetelő

• repedésáthidaló  
és elválasztó réteg

• alkáliálló

• egyenletes rétegvas-
tagság

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez
Vízzáró, feszültségmentesítő, rugalmas, repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez a hidegburkolati lapok és 
természeteskövek alatti biztos szigeteléshez. Különösen gyors további munkálatokat tesz lehetővé az egyenletes rétegvas-
tagság mellett. Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhany- 
zókban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban. Megfelel az EN 14891, 
az ÖNORM B 3407 W1 – W6 szabványnak, valamint a DIN 18534 szerinti W0-I - W3-I (W3-I-nél vegyi terhelés nélkül csak mint 
különleges szerkezet) nedvességterhelési osztályoknak, a DIN 18531-5 (erkély, loggiák, stb) és a DIN18535 (úszómedence és 
tartályok). Szín: sárga.

Anyagvastagság: kb. 0,4 mm

30 m² tekercs 1 m széles 28 db 9002428156681 15668

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 120 mm 392 db 9002428040096 4009

50 fm tekercs 120 mm 100 db 9002428040102 4010

25 fm tekercs szél. 240 mm 80 db 9002428101063 10106

1 db – 25 db

külső sarok 9002428053713 5371

belső sarok 9002428053720 5372

Hajlaterősítő szalag

1 dob 5 fm / doboz 9002428101698 10169

Külső sarok

1 dob 2 db / doboz 9002428101667 10166

Belső sarok

1 dob 2 db / doboz 9002428101674 10167

Szigetelőmandzsetta

1 dob 2 db / doboz 9002428101681 10168

ÚJ CSOMAGOLÁSBAN IS!

• hajlaterősítő szalagok, 
illetve rendszerkiegészí-
tő elemek ragasztására

• megfelelő diszperzi-
ós- vagy cementkötésű 
vízszigetelés alkalma-
zásakor

DBK 80 Hajlaterősítő szalag ragasztó
Oldószermentes, egykomponensű, tartósan elasztikus, felhasználásra kész hajlaterősítő szalag ragasztó. Kizárólag beltér-
ben alkalmazható a Murexin Hajlaterősítő szalagok illetve a rendszerkiegészítő elemek ragasztására fal- és padlófelületekre 
nedves helyiségekben (pl. zuhanyzó, fürdőszoba stb.). Megfelel az ÖNORM B 3407 W1-W5 szabványnak, a megfelelő disz-
perziós- vagy cementkötésű vízszigetelés alkalmazásakor. A DIN 18534 szabványnak megfelelően a W0-I - W3-I vízterhelési 
osztálynak (a W3-I-nél vegyi terhelés nélkül), MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfóliával együtt, az általános építésfelügyeleti 
vizsgálati bizonyítvány vizsgálati alapelveinek alapján.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/fm hajlaterősítő szalag 
Átdolgozható: kb. 15 perc után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

7 kg m.vödör 1 db 85 db 9002428311097 31109
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• hajlaterősítő szalagokra 
ragasztva, mint vágás-
védő a szilikonfugák 
karbantartásánál

• egyszerű használat

• szigetelés minden 
csőátvezetésekhez

SB 50 Vágásvédő szalag
Öntapadó vágásvédő szalag poliamid- és aramid-szövetből. A szalag középen duplán szőtt és ezáltal biztosítja a szükséges 
vágás védelmet, ill. ezáltal növeli a vágási ellenállást.
A vágásvédő szalag a hajlaterősítő szalagok kiegészítője a szilikon- ill. a tömítőanyagoknál (fal-, padlócsatlakozások, kád- ill.  
zuhanyszegély).

10 fm 50 mm széles 250 db 9002428305300 30530

Szigetelőmandzsetta DZ
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 / -elve-
zetés) a Murexin szigetelőtermékekkel illetve – rendszerekkel együtt.

DZ 35: tágulási képesség Ø 35 mm, külső Ø 100 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés. 
DZ 40: tágulási képesség Ø 40 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés. 
DZ 70: tágulási képesség Ø 70 mm, külső Ø 150 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés. 
DZ 80: tágulási képesség Ø 80 mm, külső Ø 200 mm, hagyományos vízbekötés / -elvezetés.

1 db – 25 db

DZ 35 6.300 db 9002428134337 13433

DZ 40 10.000 db 9002428308554 30855

DZ 70 6.300 db 9002428134320 13432

DZ 80 5.000 db 9002428308561 30856

Gully szigetelőmandzsetta
Kétoldali filckasírozással és perforációval ellátott, nagyon elasztikus, vízzáró szigetelőanyag az optimális beágyazáshoz. Vegyi-
leg ellenáll a hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. 

1 db 50 x 50 cm - 750 db 9002428168707 16870

DD 50 szigetelőmandzsetta
300 x 150 mm méretű és 50 mm tágulási képességgel rendelkező dupla méretű szigetelőmandzsetta kétoldali filckasírozással. 
Nagy elasztikussággal rendelkezik terhelések során. A mandzsettával a hideg és melegvíz csőátvezetéseket lehet egyszerre 
szigetelni.

1 db 30 x 15 cm x 50 mm - 750 db 9002428316573 31657

Sarokcsatlakozó hajlaterősítő elem épített zuhanyzókhoz
Előregyártott sarokcsatlakozó elemek, mindkét oldalán filckasírozással, a lejtett esztrich sarkainak szigetelésére a padlóval 
egy szintben lévő zuhanyzóknál. Ezek a sarokcsatlakozó elemek a lejtett és a vízszintes esztrichnek a felmenő falhoz való 
vízszigetelésre használható. A sarokcsatlakozó elemek a rendszerkiegészítő eleme a Murexin vízszigetelőtermékeknek, illetve 
-rendszereknek.

1 db 25 db/karton

LI 20 bal 20 mm 9002428310366 31036

RE 20 jobb 20 mm 9002428310373 31037

LI 28 bal 28 mm 9002428310380 31038

RE 28 jobb 28 mm 9002428310397 31039

• sarokcsatlakozó elemek 
a padlóval egy szintben 
lévő zuhanyzók szige-
telésére

• 20 és 28 mm magas-
ságban, valamint bal 
és jobb kialakításban 
kaphatóak

bal

jobb
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Üvegszövetháló „MUREXIN” feliratos
Alkáliálló üvegszövet. Szélesség: 1,0 m.

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m².

55 m² tekercs 1,1 m széles 33 db 9002438306793 30679

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

DB 60 Profi Hajlaterősítő szalag
Elasztikus hajlaterősítő szalag, két oldalon perforálással és mindkét oldalon filcbevonattal van ellátva az optimális beágya-
zódáshoz, vízzáró.

50 fm tekercs 120 mm, szürke 120 db 9002428159583 15958

1 db - belső sarok 25 db 9002428159590 15959

1 db - külső sarok 25 db 9002428159606 15960

KEMABAND Tack 7,5 Öntapadó hajlaterősítő szalag
Öntapadó, gumibevonatú, butil-alapú, 75 mm széles hajlaterősítőszalag. Falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és sa-
rokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető vízszigetelések rendszereleme. Vízálló, alacsony 
hőmérsékleten is elasztikus, savaknak, lúgoknak, sóknak ellenáll. 75 mm széles és 0,85 mm vastag.

Vastagság: 0,8 mm.

10 fm tekercs 7,5 cm - 3831009436807 3680

WDB 35 és HDB 36 Kád- és zuhanytálca víz- és hangszigetelő szalag szett
A kétrészes tömítőszalag szett tartós szigetelőrendszert képez a kádélek körül (fürdőkád vagy zuhanytálca), amelyhez a 
vízszigetelés könnyen csatlakoztatható. Tágulási képességének köszönhetően az épület mozgását felveszi, és még ha az 
alépítmény, a kádhordozó/tartó vagy a padló megsüllyedt is, akkor is alig eredményez nyomást a lapokra.

A Basic WDB 35-ös kád tömítőszalag a felmenő falak csatlakozásához kerül, és a Basic HDB 36-os vízszintes tömítőszalag 
vízszintes átmenetet biztosít a kádtól, valamint a kád peremcsatlakozásaira a padlón.

Basic WDB 35 áll: filckasírozású butil-szalagból, vágásvédő- és öntapadó hajlaterősítő szalagból, hangvédő szalagból, sarok-
kiegyenlítő profilból, tisztító és szárazkendőből, vágókésből és egy beépítési útmutatóból.

Basic HDB 36-os vízszintes tömítőszalag a Basic WDB 35-el kiegészítve áll: butil-szalagból, vágásvédő- és öntapadó hajlat-
erősítő szalagból, tisztító és szárazkendőből, vágókésből és egy beépítési útmutatóból.

1 db WDB 35 1 szett / doboz 84 db 7640159310907 31045

1 db HDB 36 1 szett / doboz 84 db 7640159311010 31046

• különböző alapfelületek 
esetén is

• nyílászáró csatlako-
zásokhoz és tisztított 
fémekhez

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 10 cm 120 db 9002428137796 13779

1 db - belső sarok 3750 db 9002428310175 31017

1 db - külső sarok 3750 db 9002428310182 31018
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A kőfaragók és a burkolók egyre inkább kerülik a ha-
gyományos burkolást, tehát a csempék és burkolólapok 
közvetlen ragasztását kültérben. A Murexin két mű-
ködőképes és biztos rendszerrel nyújt olyan megoldást, 
amellyel a burkolatválasztás ismét a csempék felé irá-
nyulhat, felváltva a jelenleg gyakran használt anyagokat, 
mint a fa vagy a könnyen ragasztható lapok. Ráadásul 
a nagyformátumú burkolóanyagok is biztosan ragaszt-
hatók ezzel a rendszerrel!

További információkért keresse fel személyes Murexin 
tanácsadóját, vagy a www.murexin.com oldalt.

A Murexin új balkonrendszere biz-
tonságot nyújt a kültéri burkolatok ra-
gasztásánál – még nagy formátumú 
burkolólapok esetén is!

Hidegburkolatok biztos ragasztása 
erkélyen és teraszon

03  RAGASZTÁS
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• szálerősített
• extra nagyméretű lapokhoz
• magas kezdeti szilárdság
• kül- és beltérbe
• 20 mm rétegvastagság

FLEX XL  
ragasztóhabarcs

 
TERMÉK

TIPP

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

Anyagszükséglet: 2,5 kg emulzió 13 kg ragasztóhabarcshoz, 5 kg emulzió 25 kg ragasztóhabarcshoz

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002428154687 15468

       

 

            

 

            

 

            

 

     

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

C1
BFK 02 Alap ragasztóhabarcs
Normál minőségű ragasztóhabarcs. Víz- és fagyálló. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 500 cm²) nedv-
szívó kerámialapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

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

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010028 1002

       

 

            

 

            

 

     

BFK 03 Alap ragasztóhabarcs
Normál minőségű, poralakú, élelmiszerbarát, víz-és fagyálló, hidraulikusan kötő, vékonyágyas ragasztó csökkentett le-
csúszással. Nedvszívó alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására, falon és 
aljzaton, beltérben és fedett kültérben.

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

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010035 1003

       

 

            

 

            

 

     

       

 

            

 

            

 

     Alap ragasztóhabarcs
Normál kötésű cementtartalmú vékonyágyazású ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással.

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

4 kg papírzacskó 5 db 120 db 5996504404534 40453

       

 

            

 

            

 

     Flexibilis ragasztóhabarcs
Emelt minőségű, cementtartalmú vékonyágyazású ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott 
idővel.

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

4 kg papírzacskó 5 db szürke 5996504603012 60301

4 kg papírzacskó 5 db fehér 5996504603005 60300
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• kül- és beltérbe

• gres lapokhoz

• kenhető vízszigetelé-
sekre is

C2 TE
KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs
Fokozott követelményű, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vé-
konyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, 
kis- és közepes méretű, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, 
valamint padló- és falfűtésre is. Alkalmas továbbá kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is. Ragasztó rétegvastagság: 
max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010257 1025

       

 

            

 

            

 

            

 

     

• kül-beltérbe

•  greslapokhoz is

• padlófűtésre

KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs
Fokozott követelményű, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, véko-
nyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kis- és 
közepes méretű (max. 900 cm²), kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztásá-
ra, valamint padló- és falfűtésre is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010202 1020

       

 

            

 

            

 

            

 

     

STW Standard ragasztóhabarcs - fehér
Hidraulikus kötőanyagú, fehér színű, normál minőségű, vékonyágyas csemperagasztó csökkentett lecsúszással.  Nedvszívó 
alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) nedvszívó kerámialapok ragasztására falon és aljzaton beltérben.

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

25 kg papírzsák 1 db 48 db 3859889773140 91973

       

 

            

 

            

 

     

C1 TE
KMG 15 Normál ragasztóhabarcs
Normál minőségű ragasztóhabarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Víz- és fagyálló. Nedvszívó 
alapfelületeken kis- és közepes méretű (max. 900 cm²) kerámia és greslapok ragasztására, falon és aljzaton, beltérben és 
fedett kültérben.

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

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430010158 1015

       

 

            

 

            

 

     

 23

BURKOLÁS

03 RAGASZTÁS



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

C2 TE MB 25 Profiflex Maxi középágyazású 
ragasztóhabarcs
Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű ragasztóhabarcs, 4-20 mm rétegvastagságban. Padlófűtésre 
alkalmas. Alkalmazható kül-és beltérben kerámia fal- és járólapok, természetes kövek, finomkőlapok, hasított- és klinker-
lapok, kéziformázott kövek, téglaburkolatok ragasztására, valamint az egyenetlen, szabálytalan lapok ragasztásához, az 
alapfelület kiegyenlítése nélkül 20 mm vastagságig.

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

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504140838 14083

       

 

            

 

            

 

            

 

     

max 20 mm

 

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs
Fokozott követelményű, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexi-
bilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és beltérben, kerámia csempék, 
burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához, valamint 
kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). 
Különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504098023 9802• nagyméretű lapokhoz

• kül- beltérbe

• 10 mm rétegvastagságig

C2 TE

       

 

            

 

            

 

            

 

     

max 10 mm

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

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

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428124888 12488

       

 

            

 

            

 

            

 

     

C2 TE

RF 47 Gyorsflex ragasztóhabarcs
Gyorsan kötő, flexibilis, fokozott követelményű, cementbázisú, műanyag adalékokkal javított, hidraulikus kötésű, véko-
nyágyazású ragasztóhabarcs különböző fal- és padlóburkolat ragasztására 5 mm rétegvastagságig, csökkentett lecsúszás-
sal. Különösen alkalmazható olyan helyeken, ahol gyors szilárdulás szükséges. Kül- és beltérben használható, kerámia bur-
kolatok, gres, klinkerlapkhoz, természetes- és műkövek ragasztására, beton, vakolat, cementbázisú aljzatok, gipszkarton, 
pórusbeton alapfelületekre. Alkalmas gyors építésekhez és felújításokhoz, falra és padlóra. 

Anyagszükséglet: Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm , alapfelülettől, burkolat típusától függően 
                                Fugázható/Járható: min. 4 óra után, Teljesen terhelhető kb. 2-3 nap után

20 kg papírzsák 1 db 48 db 3831009419916 91991
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs
Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, 
hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Univerzálisan 
használható kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és 
csempét csempére történő ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű 
felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, sötét színű ter-
mészetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: 
max. 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430011452 1145

• 10 mm rétegvastagságig

• extra nagy lapokhoz

• medencékhez is

       

 

            

 

            

 

            

 

     

max 10 mm

MFK 51 Mureflex S1 ragasztóhabarcs fehér
Fehér színű, emelt minőségű, poralakú, porzáscsökkentett, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus 
kötésű, középágyazású (15 mm vtg.) flexragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel. Kül- és 
beltérben kerámia csempék, lapok, természetes kövek, üvegmozaikok, greslapok burkolására, nagyobb mechanikai vagy 
hőterhelésnek kitett felületeken. Különösen ajánlott áttetsző, világos természetes kövek burkolásához. 
Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,7 kg / m².  
fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,3 kg / m². 
fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,0 kg / m². 
Járható / fugázható: kb. 12 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428136881 15697

       

 

            

 

            

 

            

 

      

max 15 mm

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs
Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, poralakú, szálerősített és porzáscsökkentett, élelmiszerbarát, víz- és fagyál-
ló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, flexibilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbí-
tott nyitott idővel. Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok 
és csempét csempére történő ragasztásához, valamint kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű 
felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés). Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, vékony porcelán 
gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok 
burkolásainál. Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm.

Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

8 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002428040300 4030

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504040343 4034

• szálerősített

• nagy igénybevételre

• extra nagy lapokhoz

       

 

            

 

            

 

            

 

     

max 10 mm

   

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

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,4 kg / m². fogazott glett-
vas 10 mm-es: kb. 3,1 kg / m².

8 kg kartondoboz 1 db 84 db 9002428146163 14616

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428136881 13688

       

 

            

 

            

 

            

 

     

max 20 mm
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S1 ragasztóhabarcs

• szálerősített, porzáscsökkentett 
• kül- és beltérbe
• 10 mm rétegvastagság
• extra nagyméretű lapokhoz
• nagy igénybevételre
• úszómedencékhez is

KGF 65 Totálflex

25. OLDAL
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     FLEX XL csemperagasztó
Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, gyorsan kötő, poralakú, szálerősített, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, 
műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, csökkentett lecsúszású, flexibilis, szürke színű középágyazású ragasz-
tóhabarcs. Alkalmas az építőiparban szokásos ásványi alapfelületekre falon és aljzaton, kül- és beltérben kerámia csem-
pék, burkolólapok, greslapok, kerámia- és üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő 
ragasztásához, valamint Murexin kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felüle-
teknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés).  Magas kezdeti szilárdságának és max. 20 mm-es rétegvastagságának 
köszönhetően különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, ideális vékony porcelán gres burkolatok, sötét színű és 
nedvességre nem érzékeny természetes kövek, nagy forgalmú helyek (pl. irodaházak, szállodák, bevásárlóközpontok, áru-
házak, lépcsőházak), homlokzatok burkolásainál.

Anyagszükséglet: kb. 5-10 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504113368 11336

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

SK 15 Gyors javítóragasztó
Gyorskötésű speciális ragasztóhabarcs vékonyágyazású (4-10 mm vtg.) burkolatragasztáshoz. Egy speciális recept által 
más ragasztóval történő összekeveréshez is alkalmas. Gyors javítási munkálatokhoz, korán terhelhető felületek burkolásá-
hoz, valamint hidegebb hőmérsékleteknél történő ragasztáshoz alkalmazható. A normál kötésű ragasztók hozzáadásával a 
fazékidőt lehet változtatni, amivel beállítható a kívánt feldolgozási idő.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,9 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,5 kg / m². fogazott glettvas 
10 mm-es: kb. 3,3 kg / m².

SK 15 Gyors : KPF 35 Profiflex keveréke: Keverési arány Járható / fugázható  
  (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően) 
 1:1 kb. 4 óra 
 1:2 kb. 6 óra 
 1:3 kb. 12 óra

15 kg papírzsák 1 db 54 db 9002428117309 11730

• gyors kötésű

• 3 óra után járható

• 20 mm rétegvastagságig

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

Anyagszükséglet: ragasztáshoz kb. 3-5 kg / m² a burkolat típusától függően. 
 kiegyenlítéshez kb. 1,6 kg / m² / mm. 
Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504112262 11226

max 20 mm
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max 10 mm

• nagy állékonyság

• extrém könnyű feldol-
gozás

HX1 Hybrid ragasztó
Poralakú, élelmiszerbarát, hidraulikus kötésű flexibilis ragasztóhabarcs, nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal. Alkalmas kül- 
és beltérben minden típusú kerámia burkolat, a nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához, 
valamint a falon és a padlón történő kiegyenlítéséhez. Minden az építőiparban szokásos alapfelületre 2 - 20 mm rétegvastagsá-
gig. A ragasztó egy könnyű feldolgozást tesz lehetővé, extrém magas állékonysággal, illetve nincs lecsúszás.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,6 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,2 kg / m².
fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m². 
Járhatóság/fugázhatóság: kb. 10 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

17 kg papírzsák 1 db 72 db 9002428308912 30891
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KAMENOL Kőburkolat ágyazóhabarcs
Cementbázisú, műgyanta adalékokkal javított, középágyazású ragasztóhabarcs egyenetlen vagy szabályos hátoldalú kövek 
leragasztásához. Kő vagy kőhöz hasonló anyagú burkolatok, (természetes kövek, klinker vagy terrakotta) kül- és beltéri 
lerakásához 5-15 mm vastagságban.

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/ 10 mm rétegvastagságban a felülettől, a  burkolólap méretétől és a felhordás módjától függően

25 kg papírzsák 1 db 48 db 3831009404998 517

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• természetes kövekhez

• nagyméretű lapokhoz

• középágyazású 20 mm

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

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,4 kg / m². fogazott glettvas 
10 mm-es: kb. 3,1 kg / m².

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428056936 5693

       

 

            

 

            

 

            

 

     

max 20 mm

 

SFK 85 Trass Gyors-flex ragasztóhabarcs
Emelt minőségű, gyorsan kötő, poralakú, élelmiszerbarát, alakváltozásra képes, víz- és fagyálló, flexibilis, hidraulikus kötésű, 
középágyazású (4-20 mm vtg.) szürke színű ragasztó. A ragasztóhabarcs nagyobb biztonságot ad kivirágzások és az elszí-
neződések ellen. Különböző kerámia csempék, mozaikok, hasított- és greslapok, klinkerlapok, kéziformázott kövek, tégla-
burkolatok, nem áttetsző természetes kövek ragasztásához kül- és beltérben falra és padlóra. Nagyformátumú lapokhoz is, 
valamint könnyűszerkezetes építőelemek, üvegszálas-, keményhab- és Murexin Unitop lemezek ragasztásához.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,6 kg / m². 
fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 3,4 kg / m². 
Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428146606 14660

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     

max 20 mm
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• trass tartalmú

• egyszerű  feldolgozás

DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs
Készre kevert, fagy- és kivirágzásbiztos, vízáteresztő C 16/20 minőségű Trass habarcs. Kültérben kerámialapok és természetes 
kövek fektetéséhez alkalmazható, díszkőburkolatok fektetésekor, mint vízáteresztő alapfelület, valamint vízáteresztő kötött eszt-
rich. Alkalmazható nedves a nedvesre eljárással, vagy kiszáradást követően vékonyágyas fektetéshez és vízáteresztő rendsze-
rekhez. Rétegvastagság: átlagos lejtés esetében kb. 30 - 60 mm a terheléstől és a tömörítéstől függően.

Anyagszükséglet: kb. 19 kg/m²/cm, rétegvastagságtól függően 
Burkolható: a) közvetlenül a habarcsba, b) 24 óra után (rétegvastagságtól függően), Terhelhető: kb. 3 nap után  
(Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

30 kg papírzsák 1 db 42 db 9002428166673 16667
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,5 kg / m². fogazott-
glettvas 10 mm-es: kb. 3,2 kg / m². 
Járható / fugázható: kb. 3 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428072271 7227

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     

max 20 mm
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M 41 MAXIMO Flexragasztó
Fehér színű, poralakú, porzáscsökkentett, élelmiszerbarát, hidraulikus kötésű, rendkívül kiadós (+30%) flexragasztó, magas 
fagyállóságú, víztaszító és a hőtároló képessége miatt pozitívan hat a szobahőmérsékletre. Kül- és beltérben alkalmazható 
minden típusú kerámia burkolat, greslap és természetes kövek ragasztásához, valamint falon és padlón történő kiegyenlítésé-
hez az építőiparban szokásos alapfelületeken. A legjobb megoldás a falon a csempék megcsúszásának megakadályozására. 
Rétegvastagság: 2-15 mm. Padlófűtésnél a ragasztónak kitűnő a hőtároló képessége. Könnyű adalékai miatt ideálisan alkal-
mazható könnyűszerkezetes építkezésben. Nincs lecsúszás nagyformátumú lapoknál!

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,4 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 1,8 kg / m². fogazott 
glettvas 10 mm-es: kb. 2,2 kg / m². 
Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonyágyazásnál). (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

13 kg papírzsák 1 db 72 db 9002428138373 13837
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max 15 mm

  

+m 2

 

FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs
Poralakú, víz- és fagyálló, javított minőségű, flexibilis hidraulikus kötésű, folyékonyágyas ragasztó. Alkalmazható kül-és bel-
térben kerámia csempék- és lapok, finomkőlapok, valamint klinker- és hasítottlapok ragasztásához nagyobb mechanikai és 
hőterhelésű felületeknél. Különösen alkalmas nagyformátumú lapokhoz, valamint természetes kövekhez (nem áttetsző). Max. 
rétegvastagság: 10 mm.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m². fogazott glettvas 15 mm-es: kb. 4,3 kg / m². íves foga-
zású 25 mm-es glettvas: kb. 4,4 kg / m². 
Járható / fugázható: kb. 8 óra után (vékonyágyazásnál), (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428146125 14612
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max 10 mm

• magas flexibilitás

• leépíti a feszültséget a 
problémás alapfelüle-
teknél

SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs – fehér
Fehér színű, egykomponensű, poralakú, magas minőségű, víz- és fagyálló, hidraulikus kötésű, élelmiszerbarát ragasztóhabarcs 
a flexibilis ragasztáshoz. Alkalmas kül- és beltérben, falra- és padlóra, kerámiacsempék és burkolólapok, finomkőlapok, nedves-
ségre nem érzékeny természetes kövek, üvegcsempék, mozaikok ragasztásához, valamint nagyobb mechanikai és hőterhelésű 
felületeknél. Különösen alkalmas magasabb követelményű burkolatokhoz (leépíti a fellépő feszültségeket) és többféle elválasztó 
rendszerekhez, fal-és padlófűtés rendszerekhez, stb. Max. rétegvastagság: 15 mm

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 1,6 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,2 kg / m².
fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 2,9 kg / m².
Járhatóság/fugázhatóság: kb. 12 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

25 kg papírzsák 1 db 48 db 9002428165324 16532
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó
Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izoci-
anát- 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. Szín: fehér.  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 száraz-
építés, hajóépítés, jármű- és karosszériagyártás, síneken közlekedő járművek, reklámtechnika, épületbádogozás. Padlófűtésre 
alkalmas.

– nem alkalmas bitumenre, kártányra, teflonra, polietilénre és polipropilénre.

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, alapfelület, anyag 
és levegő hőmérsékletétől függően.

290 ml kartus 12 db 1200 db 9002689132479 13247

X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó
Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. Az erősen tapadó szigetelő- és ra-
gasztóanyag 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, 
laminált parketta és fakockák ragasztására. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló, 
valamint átfesthető. X-Bond MS-K 88 ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Nagyon 
emisszószegény EC1 és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján. Padlófűtésre megfe-
lelő. (B17 fogazott glettvas: anyagszükséglet: kb. 1,8 kg / m²), Fogazat: fogazott glettvas, B3, PK, B5, B11, B15. Szín: barna. Nem 
alkalmas bitumenre, kártányra, teflonra, polietilénre és polipropilénre.

Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,50 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően. 
Járható: kb. 12 óra után, végszilárdság: kb. 48 óra után, nyitott idő (fektetési idő): kb. 30 – 40 perc, alapfelület, anyag és 
levegő hőmérsékletétől függően

15 kg m. vödör 1 db 33 db 9002689125938 12593

VPU 93 Vibrax Multifunkciós ragasztó
Kiváló minőségű, fehér színű, extrém tartósan elasztikus, vibrációálló, víz- és oldószermentes, fagyálló, poliuretán bázisú, kétkom-
ponensű univerzális ragasztó. Kerámiaburkolatok, nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny természetes kövek ragasztásához fa 
alapfelületekre, valamint rozsda- és olajmentes építőiparban szokásos fém, üveg, beton, esztrich alapfelületekre és mész-cement 
vakolatokra. Keverési arány: 2,26:0,74. Rétegvastagság: max. 10 mm 
Anyagszükséglet: fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 2,0 kg/m². fogazott glettvas 8 mm-es: kb. 2,4 kg/m². fogazott glettvas 
                                10 mm-es: kb. 2,8 kg/m². 
Járható: kb. 8 óra után. Terhelhető: kb. 12 óra után 

3 kg

2,26 kg f. vödör A komp. 80 db 9002428316221 31622

0,74 kg f. vödör B komp. 336 db 9002428317631 31763

• praktikus  
csomagolás

• könnyen  
feldolgozható

• extra vegyi terhelésre

• ragasztás fémre, fára, 
alumíniumra, betonra, 
vakolatra, esztrichre

• rezgésnek kitett alapfe-
lületekre

EKY 91 Univerzális epoxi ragasztó – fehér
Fehér színű, élelmiszerbarát vízzáró, fagyálló, oldószermentes, hőmérsékletálló, baktériumgátló, öregedésálló, vegyszerálló, két-
komponensű epoxigyanta-ragasztó, vékonyágyazású ragasztáshoz oldalfalon és padlón. Kül-és beltérben kerámiacsempék, lapok, 
mozaikok ragasztására és fugázására használható. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati zsíradékoknál, 
vegyszereknél, valamint ivóvíztartályokban. Teljesíti a DVGW-W 270 előírásait. Keverési arány: A komp.: B komp. = 3 : 1. Max. ré-
tegvastagság: 5 mm.

Anyagszükséglet: fogazott glettvas 4 mm-es: kb. 1,5 kg / m². fogazott glettvas 6 mm-es: kb. 2,9 kg / m². fogazott glettvas 8 mm-
es: kb. 3,5 kg / m² fogazott glettvas 10 mm-es: kb. 4,5 kg/m². 
Kikeményedés/járható: kb. 24 óra után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően) 
Vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

6 kg m.vödör 1 db 39 db 9002428168639 16863
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

M Csavaros lapszintező rendszer*
Burkolást segítő lapszintező rendszer, mely egy fejből, és talpból áll. A BIS 12-es fekete színű fej 12 mm-es lapvastagságig, 
a BIS 20-as szürke színű fej 20 mm-es lapvastagságig használható, a talp magasságtól függetlenül alkalmazható. A lap-
szintező rendszer egyszerűsíti a nagyformátumú lapok lerakását, és csökkenti a „fogasság” (lapok nincsenek egy síkban) 
veszélyét. A hosszú ideig tartó beállítási idő jelentősen csökkenthető, így gyorsabb munkavégzés lehetséges.

Anyagszükséglet: műszaki adatlap

150 db fej (BIS 20) lapvastagság: 20 mm-ig 9002428170403 17040

150 db fej (BIS 12) lapvastagság: 12 mm-ig 9002428166390 16639

250 db talp (FB 17) fugaszélesség: 1,7mm 9002428166406 16640

250 db talp (FB 10) fugaszélesség: 1,0mm 9002428310359 31035

75 db védőalátét (SU 01) 9002428312599 31259

M TL Álpadló rendszer*
Az álpadló elem (TL1) 1 cm tetszőleges magasságban, és lejtés kiegyenlítéseként beépíthető. A nagyon strapabíró speci-
ális műanyag nem keményedik ki, és csökkenti a lépéshangot. Az egyedi építési magasság (1 cm-től 20 cm-ig) úgy érhető 
el, hogy az álpadló elemeket 90°-os eltolásokkal egymásra kell rakni. A termékek egymáshoz rögzülnek, és így optimális 
stabilitást biztosítanak. A 3 cm-es elem (TL2) a munkafolyamatok lerövidítésére és költségek megtakarítására szolgál. A 
TL2 elemet a csúszásgátlás miatt felülről és alulról TL1-el kell lezárni, és ezért 5 cm-es felépítési magasságtól alkalmazha-
tó. Az 1 mm-es beállító lemezzel (TL3) egyszerű szintezés lehetséges. Eltérő lemezvastagságok, az aljzat egyenetlenségei, 
és enyhe lejtés 10 mm-ig kompenzálhatóak lapsarkonként. A beállító lemezeket a központi gyűrűk rögzítik.

100 db elem 1 cm magas, 3 mm fugaszélesség 793573976703 30826

52 db elem block 3 cm magas, 3 mm fugaszélesség 793573976727 30827

2000 db beállító lemez 1 mm 793573976710 30829

RUBI DELTA lapszintező rendszer* (rendelésre!)
Kifejezetten ajánlott élcsiszolt (retifikált) burkolólapok lerakásához, a tökéletesen sima felületet kapjon.

– használható 3-12 mm vastagságú burkoló lapokhoz, 
– szintező talp vastagsága 1,5 mm, 
– a készlet tartalma: 1 db lapszintező fogó, 100 db ék, 100 db szintező talp

Használata egyszerű és gyors, alkalmazásával kiküszöbölhetőek a kisebb felületi egyenlőtlenségek. 

Figyelem! A lapszintező rendszer használata nem helyettesíti a felület kiegyenlítést!

A Rubi Delta szintező rendszer használata esetén is fontos, hogy az aljzat felületi egyenlőtlensége ne haladja meg a 
2 mm-t! Az elkészült burkolat egyenessége nagyban függ az aljzat egyenességétől, ezért minden estben használjunk 
aljzatkiegyelítő anyagokat kül-és beltéren egyaránt!

1 db fogó - 2847

100 db ék - 2843

400 db talp fugasz.: 1mm; lapv.: 3-12mm 2839

400 db talp fugasz.: 1,5mm; lapv.: 3-12mm 2842

400 db talp fugasz.: 2mm; lapv.: 3-12mm 2854

400 db talp fugasz.: 3mm; lapv.: 5-15mm 2868

100 db talp fugasz.: 1,5mm; lapv.: 11-20mm 2846

100 db talp fugasz.: 2mm; lapv.: 11-20mm 2858

1 db készlet fugasz.: 1mm; lapv.: 3-12mm 2849

1 db készlet fugasz.: 1,5mm; lapv.: 3-12mm 2848

1 db készlet fugasz.: 2mm; lapv.: 3-12mm 2865

fugasz: fugaszélesség, lapv: lapvastagság

 31

BURKOLÁS

03 RAGASZTÁS



Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerke-
zetû, nagy szilárdságú, vízlepergetõ flexibilis fugázóhabarcs. 
Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. A 
magas kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvétele megaka-
dályozza a foltképzõdést. Kül- és beltérben 0,5 - 7 mm fugaszé-
lességig. Víz- és szennyezõdéstaszító. Alkalmas kerámiacsem-
pékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint greslapokhoz. 
Padlófûtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható.
Falra és padlóra, valamint teraszra és erkélyre is használható.

Fugaszélesség 0,5 - 7 mm
Anyagszükséglet kb. 0,2 - 0,9 kg/m2 csempe- és fugamérettõl függõen
járható kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegõ hõmérséklettõl függõen
Vízigény kb. 0,26 l/kg, Antracit, bali, középbarna, sötétbarna és fekete színek
esetében a vízigény kb. 0,22 l/kg.
Keverési idõ kb. 2 perc
Pihentetési idõ kb. 2 perc
Átkeverési idõ kb. 1 perc
Fazékidõ kb. 2 óra (Antracit, bali, középbarna és sötétbarna színeknél kb. 1 óra)

A fenti adatok 20°C hõmérsékletre és 60% relatív páratartalomra
vonatkoznak.

Fugaszélesség:
Anyagszükséglet:
Járható: 
Vízigény:

Keverési idõ:
Pihentetési idõ: 
Átkeverési idõ: 
Fazékidõ:

Műszaki adatok

 

 

krókusz | crocus 153

bermuda 156

rubinvörös | rubinrot 159

menta | mint 162

középbarna | mittelbraun 195

mogyoróbarna |  nussbraun 198

mogyorókrém | haselnuss 201

bali 204

sötétbarna | 
 

dunkelbraun 206

bahama 174

homok | sand 171

szürkésbarna | graubraun 180

világosbarna | hellbraun 183

jázmin | jasmin 165

terra 192

camel 186

miel 189

karamell | caramel 187

fehér | weiß 101

ezüstszürke | silbergrau 105

cementszürke | zementgrau 129

selyemszürke | seidengrau 132

szürke | grau 135

antracit | anthrazit 147

fekete | schwarz 150

bazalt | basalt 141

manhattan 111

Tökéletes megoldás, a 
tartós fugázáshoz!



ÚJ

ÚJ

ÚJ

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

FM 60 FLEX Fugázó
2 kg kartondoboz 4 db 216 db
weiß fehér 5996504621016 62101101
grau szürke 5996504621351 62135
silbergrau ezüstszürke 5996504621054 62105
manhattan manhattan 5996504621115 62111
seidengrau selyemszürke 5996504621320 62132
jasmin jázmin 5996504621658 62165
bahama bahama 5996504621740 62174
sand homok 5996504621719 62171
camel camel 5996504621863 62186
caramel karamell 5996504621870 62187
miel miel 5996504621894 62189
terra terra 5996504621924 62192
nussbraun mogyoróbarna 5996504621986 62198
mint menta 5996504621627 62162
crocus krókusz 5996504621535 62153
bermuda bermuda 5996504621566 62156
zementgrau cementszürke 5996504621290 62129
haselnuss mogyorókrém 5996504622013 62201
hellbraun világos barna 5996504621832 62183
graubraun szürkésbarna 5996504621801 62180
basalt bazalt 5996504621412 62141
mittelbraun középbarna 5996504621955 62195
bali bali 5996504622044 62204
dunkelbraun sötétbarna 5996504622068 62206
anthrazit antracit 5996504621474 62147
schwarz fekete 5996504621504 62150
rubinrot rubinvörös 5996504621597 62159

135
105
111
132
165
174
171
186
187
189
192
198
162
153
156
129
201
183
180
141
195
204
206
147
150
159

4 kg kartondoboz 1 db 108 db
weiß fehér 5996504641014 64101
grau szürke 5996504641359 64135
silbergrau ezüstszürke 5996504641052 64105
manhattan manhattan 5996504641113 64111
seidengrau selyemszürke 5996504641328 64132
jasmin jázmin 5996504641656 64165
bahama bahama 5996504641748 64174
sand homok 5996504641717 64171
camel camel 5996504641861 64186
caramel karamell 5996504641878 64187
miel miel 5996504641892 64189
terra terra 5996504641922 64192
nussbraun mogyoróbarna 5996504641984 64198
mint menta 5996504641625 64162
crocus krókusz 5996504641533 64153
bermuda bermuda 5996504641564 64156
zementgrau cementszürke 5996504641298 64129
haselnuss mogyorókrém 5996504642011 64201
hellbraun világos barna 5996504641830 64183
graubraun szürkésbarna 5996504641809 61180
basalt bazalt 5996504641410 64141
mittelbraun középbarna 5996504641953 64195
bali bali 5996504642042 64204
dunkelbraun sötétbarna 5996504642066 64206
anthrazit antracit 5996504641472 64147
schwarz fekete 5996504641502 64150
rubinrot rubinvörös 5996504641595 64159

25 kg papírzsák 1 db 48 db
weiß fehér 5996504651013 65101
grau szürke 5996504651358 65135
silbergrau ezüstszürke 5996504651051 65105
manhattan  manhattan 5996504651112 65111
bahama bahama 5996504651747 65174
anthrazit antracit 5996504651471 65147

101
135
105
111
132
165
174
171
186
187
189
192
198
162
153
156
129
201
183
180
141
195
204
206
147
150
159

101
135
105
111
174
147

1 020
1 020
1 020

1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020

1 085
1 085
1 085

1 020

NETTÓ
LISTAÁR / ME

BRUTTÓ
LISTAÁR /KSZ

2 591
2 591
2 591
2 591
2 591
2 591
2 591
2 591
2 591
2 591
2 591

1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 020 2 591
1 085 2 756

2 756
1 085 2 756
1 085 2 756

2 756
2 756

769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907
769 3 907

834 4 237

608 19 304
608 19 304
656 20 828
656
656

20 828
20 828

707 22 447

834 4 237
834 4 237
834 4 237
834 4 237
834 4 237

ÚJ

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.



Magasabb flexibilitás  
és vízlepergető hatás
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•  finomabb szemszerkezet
•  gyorsabb száradás
•  magasabb végszilárdság
•  világosabb fehérségi fok (fehér színnél)
•  műanyag vödör a könnyebb  

hordozhatóságért és az  
egyszerűbb tárolásért

• 1-6 mm fugaszélesség

FX 66 PROFI Flexfugázó

TERMÉK
TIPP

Manapság a fugázóanyagokkal szemben támasztott köve-
telmények nagyobbak, mint valaha. Míg korábban elegendő 
volt a homok, cement, víz és némi szinezőpigment keveréke 
a fugázó előállításához, addig a mai fugázóhabarcs recep-
túrák több, mint 18 alapanyagból tevődnek össze. Az egyre 
keskenyebb fugáknak manapság időjárásállónak, egyszerre 
szilárdnak és rugalmasnak, színtartónak és mindemellett fel-
használóbarátnak kell lennie.

04 FUGÁZÁS

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó könnyen és egyszerűen 
bedolgozható a fugákba. Különösen a nem nedvszívó bur-
kolatoknál az új fugázóhabarcs egyenletesen és gyorsan 
húzható. 
Az FX 65 Profi Flexfugázóhoz képest gyorsabban szárad és 
magasabb végszilárdság érhető el, 1 - 6 mm fugaszélességig 
használható.
Az FX 66 PLATINUM Flexfugázóval egy magasabb minőségű 
fuga alakítható ki, mely összhangban van a nagyformátumú 
burkolólapok folyamatos térhódításával. Flexibilitásban a 
maxi mumot nyújtja!
Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó átvette elődjétől a jól bevált 
vízlepergető hatást, a fehér szín pedig világosabb fehérségi 
fokkal érhető el.



• flexibilis

• természetes kövekhez 
és greslapokhoz

• kopásálló és vízleper-
gető

• 0,5 – 7 mm fugaszéles-
ségig

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

FX 66 Platinum Flexfugázó
Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. 
Egyenletesen és gyorsan húzható, valamint könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugába, akkor is ha nem szívóképes a 
burkolat. Gyors és egyszerű feldolgozás lehetséges. A magas kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvétele megakadá-
lyozza a foltképződést. Kül- és beltérben 1-6 mm fugaszélességig falra és padlóra alkalmazható. Víz és szennyeződéstaszító. 
Alkalmas kerámiacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint természetes kövekhez és greslapokhoz. Padlófűtés-
nél, valamint vizes helyiségekben, teraszra és erkélyre is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,9 kg / m² csempe és a fugamérettől függően. 
Fugaszélesség: 1 - 6 mm fugaszélességig, Feldolgozási idő: kb. 30 perc, járható: kb. 2 - 4 óra után

6 kg m. vödör 1 db 65 db

weiß fehér 9002428315217 31521

grau szürke 9002428315200 31520

zementgrau cementszürke 9002428315255 31525

silbergrau ezüstszürke 9002428315231 31523

manhattan manhattan 9002428315248 31524

jasmin jázmin 9002428315262 31526

bahama bahama 9002428315279 31527

seidengrau selyemszürke 9002428315286 31528

camel camel 9002428315316 31531

haselnuss mogyorokrém 9002428315293 31529

sanitärgrau szaniter szürke 9002428315323 31532

sandgrau homokszürke 9002428315309 31530

nussbraun mogyoróbarna 9002428315330 31533

bali bali 9002428315347 31534

basalt bazalt 9002428315354 31535

anthrazit antracit 9002428315361 31536

schwarz fekete 9002428315378 31537

15 kg papírzsák 1 db 72 db

zementgrau cementszürke 9002428315101 31510

jasmin jázmin 9002428315118 31511

bahama bahama 9002428315125 31512

basalt bazalt 9002428315132 31513

anthrazit antracit 9002428315149 31514

20 kg papírzsák 1 db 48 db

weiß fehér 9002428315166 31516

25 kg papírzsák 1 db 48 db

grau szürke 9002428315153 31515

silbergrau ezüstszürke 9002428315170 31517

manhattan manhattan 9002428315187 31518

A nyomdatechnológia 
miatt színeltérés lehet-
séges. Színhelyes min-
táért keresse területi 
képviselőnket.

Fugaszámító program
murexin.com/Termék 

aloldal

      

XXL
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• szélesfuga, 50 mm-ig

• természetes kövekhez is

• útburkolatokhoz is

• útépítéshez

• egyszerű feldolgozás

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

grau camel balibahama antracitdunkelgrau

grau

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

SF 50 Trass Kőfugázó
Poralakú, élelmiszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivirágzás 
megelőzésére, 4 –  50 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természetes kövek, tér- és klinkerburkolatok fugázására 
használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db

grau szürke 5996504042149 4214

dunkelgrau sötétszürke 9002428094945 9494

camel camel 5996504090348 9034

bahama bahama 5996504052148 5214

anthrazit antracit 5996504123626 12362

bali bali 5996504163929 16392

       

 

     

       

 

     

       

 

            

 

            

 

     

       

 

     

       

 

     

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

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

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

25 kg papírzsák 1 db 48 db

grau szürke 9002428101827 10182

beige bézs 9002428108253 10825

manhattan manhattan 9002428108260 10826

       

 

            

 

            

 

            

 

     

grau beige manhattan

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

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

HF 80 Nagyszilárdságú fugázó szürke
Poralakú, élelmiszerbarát, víz-, fagy- és oldott só álló, hidraulikus kötésű, emelt minőségű fugázó, Trass adalékkal a kivirágzás 
megelőzésére, 4 –  50 mm fugaszélességig, kül- és beltérben. Beton, természetes kövek, tér- és klinkerburkolatok fugázására 
használható. Különösen ajánlott gépi felhordásra. Nyomószilárdság: ≥50 N/mm²

Járható: kb. 8 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Anyagszükséglet: burkolat és fugamérettől függően.

25 kg papírzsák 1 db 48 db

szín szürke 9002428319147 31914

       

 

     

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.
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• növeli a kémiai ellenálló 
képességet

• növeli a víztaszítást

• növeli a flexibilitást

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

       

 

     FE 85 Fugázóhabarcs emulzió
A műanyagdiszperziós emulzió megnöveli a Murexin fugázóhabarcsok rugalmasságát, víztaszítását és kémiai ellenállóké-
pességét. Kül- és beltérben a Murexin fugázóhabarcsok javítására a nagyobb statikus-, hő-, vagy kémiai terhelésnek kitett 
felületeknél fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére pl. padlófűtés, terasz, erkély, homlokzatok, 
illetve medencék, üzemi konyhák, autómosók, valamint egyéb ipari területeken.

Anyagszükséglet: Az alkalmazott fugázóhabarcstól függően; az adott fugázóhabarcs vízmennyiségének megfelelő meny-
nyiségben kell a fugázóadalékot adagolni. Járhatóság, terhelhetőség, fazékidő, fugaszélesség: az alkalmazott fugázóha-
barcstól függően.

2,5 kg m. kanna 1 db 144 db 9002428164150 16415

10 kg m. kanna 1 db 42 db 9002428164174 16417

       

 

            

 

            

 

     

FME 80 Extrém fugázó
Poralakú, víz- és fagyálló, vegyszereknek és gőzsugárnak ellenálló fugázó anyag, falra és padlóra. Kül- és beltérben kerámia 
burkolatok fugázására használható 2-10 mm fugaszélességig úszómedencékbe, termálfürdőkbe, tenger- és sósvizes fürdők-
ben, ipari konyhákban, autómosókban, teraszon, valamint gyár- és ipari területeken. ÖNORM B5014 ivóvízzel való érintkezés-
re alkalmas. Megfelel a DVGW-W 270 követelményeinek. Hőállóság: -30°C +80°C között. Járható: kb. 24 óra után, alapfelület, 
anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

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

20 kg papírzsák 1 db 54 db

grau szürke 9002428141267 14126

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

steingrau

sandbeige

basaltgrau

PF 30 Díszburkolat fugázó
Egykomponensű, levegő hatására keményedő, felhasználásra kész, besöpörhető díszburkolat fugázó min. 8 mm fugaszéles-
ségtől és min. 30 mm fugamélységtől, kültérben, nagy és tartós vízáteresztő képességgel. Mindenféle időjárásnál használ-
ható, záporesőben is feldolgozható. Gyalogos, illetve kerti utak, teraszok, nagy terek és minden homokba fektetett kő fugá-
zásához (pl. díszburkolat, lap- és klinkerburkolatok). Családi házaknál kis terhelésű személygépkocsik esetén is használható. 
Az alapfelületnek (alépítménynek) tartósan vízáteresztőnek kell lennie! A felületet jól elő kell nedvesíteni, majd többször után 
nedvesíteni, mely az anyag jobb tömörödéséhez vezet!

Anyagszükséglet, burkolat és fugamérettől függően, pl.: 
– mozaik kockakő (4 x 6 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 13,3 kg / m², 
– kiskockakő (9 x 11 cm): 8 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m², 
– nagykockakő (14 x 16 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 7 kg / m², 
– járdalapok (20 x 20 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 5,5 kg / m². 
– járdalapok (40 x 40 cm): 12 mm fugaszélesség és 30 mm fugamélység esetén kb. 2,5 kg / m².

25 kg m. vödör 1 db 24 db

sandbeige homok 9002428117965 11796

steingrau kőszürke 9002428124697 12469

basaltgrau bazaltszürke 9002428167496 16749

       

 

            

 

            

 

     

A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintáért keresse területi képviselőnket.
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• optimális feldolgozási 
tulajdonságok

• könnyű fugázás és 
lemosás (moshatóság)

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

SFU 77 Ultra gyorsflex fugázó
Por alakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, finom szemszerkezetű, hidraulikus kötésű, színes fugázó.  Az emelt minőségű SFU 77 
Ultra gyorsflex fugázó gyorsan és egyenletesen húzható a burkolaton és a fugába. Kül- és beltérben, falra és padlóra, 1-15 mm 
fugaszélességig alkalmazható gyors kötésű fugázó. A kiváló minőségű adalékanyagai miatt magas oldaltapadás érhető el.

Anyagszükséglet: kb. 0,6-2 kg/m2 burkolat és a fugamérettől függően. 
Fugaszélesség: 1-15 mm, fazékidő: kb. 35 perc, járható: kb. 2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől 
függően.

20 kg papírzsák 1 db 54 db

grau szürke 9002428305041 30504

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     

grau

grau

 37

BURKOLÁS

04 FUGÁZÁS



Az FMY 90 Epoxi Fugázó széleskörűen felhasználható lakossági és ipari körülmények között is.

Színtartó, tiszta felületek  
– hosszú távon

•  széles színválaszték 
(fehér, szürke, transz-
parens, FM 60 Prémium 
Fugázó színeiben és 
több, mint 200 RAL szín-
ben választható)

•  garantált színtartás, vízzáró,
•  könnyen takarítható (pl. olaj, zsír, 

bor, sár, vér stb.)
•  praktikus csomagolás

FMY 90  
Epoxi Fugázó

TERMÉK
TIPP

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE IS
Különösen a szennyeződésnek kitett felületeken, mint pl. 
konyhapult fölötti rész, gáztűzhely környéke, kifröccsenő olaj, 
zsír és egyéb makacs szennyeződés érheti a felületet. A kony-
hai illetve padlófelületek tisztántartására (sár, kosz) erős vegy-
szereket is használnak a háziasszonyok. A takarítás és a rend-
szeres használat során az átlagos fugák elszíneződhetnek, 
mivel a cementbázisú fugázóanyagok nyitott pórusai miatt a 
szennyeződések beszívódhatnak a fugába. A tökéletesen zárt 
pórusokkal rendelkező, vízzáró Murexin FMY 90 Epoxi fugázó 
felhasználásával mindez kiküszöbölhető. Az FMY 90 Epoxi fu-
gázó vegyszerálló, garantált a színtartása.
IPARI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE
Kórházak, élelmiszeripari feldolgozó üzemek, vágóhidak, 
csarnokok, ipari konyhák vagy medencék esetén speciális 
előírások, engedélyek szükségesek a beépíthető anyagokra. 
Az FMY 90 Epoxi fugázó RG2 minősítésű, sav és lúgálló, bak-
tériumgátló, vízzáró, nagy nyomószilárdsággal rendelkezik. 
Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati 
zsiradékokkal érintkező felületek esetén is. 
FEJLESZTÉS A BURKOLÓKNAK!
Az FMY 90 Epoxi Fugázó a korábbi epoxi fugázókhoz képest 
egyszerűen feldolgozható, könnyen keverhető (a keveréshez 
nem szükséges keverőszár), és normál szivaccsal is könnyen 
lemosható.
A két kompons egy praktikus, műanyag vödörben található.

04 FUGÁZÁS
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító
Oldószertartalmú, savas tisztító az epoxigyanta fátyol eltávolításához, mely a reakciógyantbázisú fugázóhabarcs munkálata-
inál kerámia csempéknél, üvegmozaikoknál vagy saválló természetes köveknél (érdes is). 

Kiadósság: kb. 15 m² / l (mázas csempénél)

1 l m. flakon 10 db 400 db 9002428159941 15994

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

Anyagszükséglet: 1 db Epoxi fugacsillámpor / 6 kg FMY 90 Epoxi fugázóhoz keverve.

1 db kartondoboz 200 g / db

gold arany 9002428305133 30513

silber ezüst 9002428305140 30514

ÚJ CIKKSZÁM!

• praktikus  
csomagolás

• extra könnyű  
feldolgozás

• széles színválaszték

• extra vegyi terhelésre

• könnyen tisztántartható

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

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

Anyagszükséglet: kb. 1,0 kg / m² csempe és fugamérettől függően. 
Kikeményedés / járható: kb. 24 óra után, vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után. 
(Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

Figyelem: Változás a szürke szín esetében.

2 kg m. vödör 1 db 54 db

weiß fehér 9002428164143 16414

grau szürke 9002428312971 31297

manhattan manhattan 9002428305119 30511

silbergrau ezüstszürke 9002428305126 30512

base bázis – FM 60  
PRÉMIUM színekben

base bázis – MIX System 
RAL színekben 9002428164273 16427

6 kg m. vödör 1 db 39 db

weiß fehér 9002428163849 16384

grau szürke 9002428312988 31298

manhattan manhattan 9002428305096 30509

silbergrau ezüstszürke 9002428305102 30510

base bázis – FM 60  
PRÉMIUM színekben

base bázis – MIX System 
RAL színekben 9002428164266 16426

Fugaszámító program
www.murexin.com/ 

Szolgáltatások

Cementtartalmú fugázóhabarcsok színeiben történő Epoxi fugázó rendelésnél, a „Murexin fugázóhabarcs szín” 
nevét kell feltüntetni pl. FMY 90 Epoxi fugázó Murexin bali

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

A lehetséges RAL színárnyalatok részletes áttekintését a 54–56. oldalakon találja.

grau silbergrauweiß manhattan
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RUBI Fugázó szivacs műanyag nyéllel*
Különösen szívóképes szivacs cementbázisú fugázóanyagok szennyeződéseinek lemosásához, műanyag nyéllel.  
Méret: 28 x 14 x 3 cm

1 db – 10 db – 8413797249743 H24974

RUBI Fugázó gumi műanyag nyéllel*
Cementbázisú fugázóanyagok felhasználásához közepes keménységű fugázógumival és műanyag nyéllel.  
Méret: 25 x 11 x 1 cm

1 db - 6 db - 8413797659733 H65973

Murexin mérő és keverő vödör*
10 literes.

1 db 10 literes – 500 db 9002438084455 8445

Murexin keverő vödör*
30 literes.

1 db 30 literes – 216 db 9002689054665 5466

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

M Fugázó gumi epoxihoz *
Keménygumiból készült extra kemény fugázó eszköz, az epoxigyanta anyagok könnyebb felhasználására.  
Méret: 25 x 13 x 1 cm

1 db – - – 9002428101957 10195

M Fugázó szett epoxihoz *
Epoxigyanta fugázás lemosásához. A szett tartalma: nyél és szivacs. A lemosó szivacs könnyen cserélhető a nyélhez.

1 db nyél + 1 db filc – 9002428101964 10196

M Fugázó filc epoxihoz *
Epoxigyanta fugázás lemosásához. Méret: 24 x 14 x 2 cm.

1 db – - – 9002428119969 11996

RUBI Fugázó szett epoxihoz, 25 cm*
Rubi szivacsszett epoxi fugázáshoz kerámia és egyéb felületek tisztításához.

1 szett nyél + 3 db filc lágy, közepes, kemény 20900

RUBI Fuga mosó kézi szivacs, 17x10x7 cm*
Rubi mosószivacs fugázási munkálatok utáni tisztításhoz.

1 db félkemény - 24967

Rubi cserélhető filc különböző színekben, 25 cm*
3 db 3 db / csomag nagyon puha, fehér 20971

3 db 3 db / csomag közepesen kemény, kék 20973

3 db 3 db / csomag kemény, barna 20974

40 
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• magas állékonyság
• rendkívül krémes feldolgozás
• nincs lecsúszás

29. OLDAL

ragasztó
HX 1 Hybrid

Poralakú, élelmiszerbarát, hidraulikus kötésű 

flexibilis ragasztóhabarcs, nagyon jó feldol-

gozási tulajdonságokkal. Alkalmas kül- és 

beltérben minden típusú kerámia burkolat, a 

nem áttetsző, nedvességre nem érzékeny ter-

mészetes kövek ragasztásához, valamint a falon 

és a padlón történő kiegyenlítéséhez. Minden az 

építőiparban szokásos alapfelületre 2 - 20 mm 

rétegvastagságig.



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

 

 

 

 

 

      

 

         

 

         

 

   

• kevesebb hulladék, 
teljesen kiüríthető 
csomagolás

SIL 65 Profi Szaniter szilikon
400 ml hurka 20 db 1200 db
weiß fehér 9002428313121 31312
grau szürke 9002428313138 31313
zementgrau cementszürke 9002428313145 31314
manhattan manhattan 9002428313152 31315
silbergrau ezüstszürke 9002428313169 31316
sanitärgrau szaniterszürke 9002428313626 31362
sandgrau homokszürke 9002428313619 31361

 

 

0%

 

      

 

         

 

         

 

    

0%
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ÚJ

• FM 60 Flex és FX 66 
fugázók színeiben

• kül- és beltérre

• UV stabil

• gombásodásnak ellenáll

SIL 60 Szaniter szilikon
Egykomponensű, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag szilikonbázisból. Baktériumokkal és 
gombákkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámia-
burkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok.
 Hőállóság:

 
-40 °C – +180 °C. Terhelhető: kb. 2 – 3 nap után. Bőrképződés: kb. 15 perc után.

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

310 ml kartus 12 db 936 db

weiß fehér 9002428041802 4180

grau szürke 9002428041819 4181

transparent transzparens 9002428041826 4182

silbergrau ezüstszürke 9002428042007 4200

manhattan manhattan 9002428041963 4196

jasmin jázmin 9002428041833 4183

bahama bahama 9002428041888 4188

miel miel 9002428041864 4186

crocus crocus 9002428041918 4191

mittelbraun középbarna 9002428041956 4195

anthrazit antracit 9002428041901 4190

310 ml kartus 6 db 936 db

seidengrau selyemszürke 9002428117484 11748

sand homok 9002428153697 15369

camel camel 9002428041857 4185

terra terra 9002428041925 4192

nussbraun mogyoróbarna 9002428153680 15368

mint menta 9002428153635 15363

bermuda bermuda 9002428041949 4194

bali bali 9002428041840 4184

rubinrot rubinvörös 9002428117521 11752

zementgrau cementszürke 9002428307410 30741

basalt bazalt 9002428307427 30742

graubraun szürkésbarna 9002428307434 30743

haselnuss mogyorókrém 9002428307441 30744

hellbraun világos barna 9002428307458 30745

schwarz fekete 9002428042090 4209

caramel karamell 9002428321331 32133

dunkelbraun sötétbarna 9002428321324 32132

SIL 65  sanitärgrau szaniterszürke 9002428313558 31355
SIL 65  sandgrau homokszürke 9002428313541 31354



• semleges kötésű

• úszómedencékben 
alkalmazható

SIL 50 Természeteskő szilikon
Egykomponensű, UV álló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható tömítőanyag semleges szilikonbázisból. Baktériumokkal és 
gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható természetes kövek, márvány, gránit, ter-
razzo stb. fugázására. Ellentétben a hagyományos szilikon tömítőanyagokkal, a Murexin SIL 50 szilikon természetes kövek-
kel való érintkezésénél nem lép fel elszíneződés. Alkalmazható úszómedencékben és nedves helyiségekben is. Hőállóság: 
-50 °C – +150 °C. Terhelhető: kb. 2 – 3 nap után. Bőrképződés: kb. 5 perc után.

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

310 ml kartus 12 db 720 db
weiß fehér 9002428042243 4224
grau szürke 9002428042212 4221
transparent transzparens 9002428084236 8423
anthrazit antracit 9002428042236 4223
bahama bahama 9002428042267 4226
manhattan manhattan 9002428114858 11485

       

 

            

 

            

 

     

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

• fugák tömítésére padló-
burkolati területeken

     PU 15 poliuretán fugázó
Nagy teherbírású, tartósan elasztikus, egykomponensű, UV stabil, poliuretán bázisú tömítőanyag építőipari tömítésekhez. 
Kül- és beltérben alkalmazható nagy teherbírású dilatációs- és tágulási hézagokhoz mint homlokzatok, hozzáépítések, reak-
ciógyanta- vagy csempeburkolatokban padlófűtés esetén, ipari padlóknál, valamint illesztő- és mozgási fugáknál. Különösen 
alkalmas vegyi terhelésnek kitett felületeknél, mint pl. benzinkutak, üzemi konyhák, úszómedencék, ipari területek. Fugázás 
előtt PU 150 primerrel javasolt alapozni. Alkalmazható: 2 cm fugaszélességig és 15 mm fugamélységig.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 10 fm-re elegendő, 5 mm szélességben. 
Átszáradás: kb. 3-5 mm / nap.

310 ml kartus 12 db 1248 db

grau szürke 9002689054306 5430

600 ml hurka 12 db 660 db

grau szürke 9002689079828 7982

• hosszabb élettartam  
és funkcionalitás

• terhelhető

• baktériumokkal és 
gombatámadásokkal 
szemben tartósan 
ellenálló

• UV-álló és víz alatti terü-
leteken is alkalmazható

       

 

            

 

            

 

     X-Bond MS-D81 Speciális tömítőanyag
Egykomponensű, oldószer- és szilikonmentes, semleges szagú, UV- és időjárásálló, vízzáró, 20%-ig tartósan nyújtható MS-po-
limerbázisú tömítőanyag. Baktériumokkal és gombatámadásokkal szemben tartósan ellenálló. Kül- és beltérben használható 
dilatációk lezárására, fal- és padló fugáknál a kerámiaburkolatokban, valamint csempeburkolatok és idegen anyagok közé a 
fugák lezárására, mint pl. fürdőkád, ajtótokok stb., illetve úszómedencékben és természetes köveknél is alkalmazható. A Speci-
ális tömítőanyag átfesthető és ragasztóanyagként is használható. Hőállóság: -40 °C-tól +100 °C-ig (rövid ideig +180 °C-ig kb. 30 
perc). Terhelhető: kb. 1 nap után, szakadási nyúlás: kb. 300%, bőrképződés: kb. 12 perc után.

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

290 ml kartus 12 db 936 db
weiß fehér 9002428306024 30602
grau szürke 9002428306055 30605
silbergrau ezüstszürke 9002428306079 30607
manhattan manhattan 9002428306093 30609

 

0%

 

 

0%
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

1 db – – – 9002689121886 12188

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. Szintén ajánlott FMY 90 epoxi fugázóval való fugá-
zás esetén, mint mosószer (keverési arány: 1 egység UG 1 Univerzális simító 10 egység vízhez).

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

1 liter m. flakon 6 db 378 db 9002428120613 12061

5 liter m. kanna 1 db 96 db 9002428120620 12062

Kinyomópisztoly* 
Kézi kinyomó pisztoly a 290 ml és 310 ml és kartusokhoz, illetve a 400 ml-es hurkához is..

1 db – – 290 / 310 ml 9002689141099 14109

Kinyomópisztoly 600 ml*
Kézi kinyomópisztoly a 600 ml hurkához.

1 db – – 600 ml 9002689075028 7502

AC 15 Akril fugázó
Feldolgozásra kész, egykomponensű akril bázisú tömítőanyag magas nyújthatósággal. Vízben oldódó, fényálló, gyengén 
érezhető, oldószer-, valamint ftalsav mentes. Kül- és beltérben fugák és repedések tömítésére olyan felületeken mint: vakolat, 
beton, falazat, gipszkarton, fa és faforgácslapok, kő, szívóképes kerámia, alumínium és korrozióvédelemmel ellátott fémeken. 
Különösen alkalmas csatlakozó fugatömítéshez fa- és fémablakkereteknél, ablakredőnyöknél, külső- és belső ablakpárká-
nyoknál, pórusbetonnál, beton- és faelemeknél, válaszfalaknál. Nem alkalmas tartósan nedves terhelésnek kitett felületeken. 
Bőrképződés: kb. 15 perc, Átkeményedés: 2-3 mm/nap, Megengedett max. nyújthatóság: 15%.

Anyagszükséglet: (5 x 5mm fuga): kb. 12,5 fm / kartus.

310 ml kartus 12 db 936 db 9002438139391 13939

   

AC 10 Akril fugázó
Feldolgozásra kész, egykomponensű akrilát bázisú tömítőanyag. Vízben oldódó, fényálló, gyenge szagú, oldószer- valamint 
ftálsav mentes. Kül- és beltérben fugák és repedések tömítésére olyan felületeken mint: vakolat, beton, falazat, gipszkarton, 
fa, faforgácslap, kő, szívóképes kerámia, alumínium és korrózióvédelemmel ellátott fémek, ahol csak kis mozgások fordul-
hatnak elő. Nem alkalmas nedves terhelésnek kitett felületeken. Bőrképződés: kb. 10 perc, Átkeményedés: 1-2 mm/nap, 
Megengedett max. nyújthatóság: 10%.

Anyagszükséglet: 1 kartus kb. 12,5 fm-re elegendő 5 mm x 5 mm fugánál.

310 ml kartus 12 db 936 db 9002438139384 13938
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Uniplatte építőlemez
Hőszigetelő, vízálló, nehezen éghető, fagyálló, páraáteresztő, korhadásálló, nagy nyomószilárdságú extrudált polisztirol hordozó lap, 
üvegszövet ágyazással és speciális habarcsbevonattal. Kül- és beltérben használható fal- és padlófelületek burkolásához száraz- és 
nedves helyiségekben, fürdőkádak, lefolyócsövek és zuhanytálcák burkolásához, szerkezetek elkészítéséshez (pl. beépített mosdó-
asztalok, polcok, lépcsőfokok, víztartályok stb.). Válaszfalak kialakításához használható tusolókban, wc-ben, fapadlók befedéséhez, 
valamint fa tartószerkezetekre. Homlokzatok és lábazatok burkolására, valamint speciális szerkezetek elkészítéséshez.

tábla: 130 x 60 cm; 0,78 m² / tábla

0.78 m² 4 mm 160 db 9002428147436 14743

0.78 m² 6 mm 160 db 9002428047446 4744

0.78 m² 10 mm 108 db 9002428130896 13089

tábla: 260 x 60 cm; 1,56 m² / tábla

1.56 m² 10 mm 108 db 9002428047453 4745

1.56 m² 20 mm 60 db 9002428047460 4746

1.56 m² 30 mm 40 db 9002428047477 4747

1.56 m² 40 mm 30 db 9002428047484 4748

1.56 m² 50 mm 24 db 9002428047491 4749

1.56 m² 60 mm 20 db 9002428047576 4757

1.56 m² 80 mm 16 db 9002428095881 9588

1.56 m² 100 mm 12 db 9002428162682 16268

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

15 x 15 cm 1 db 60 db 9002428047804 4780

20 x 20 cm 1 db 40 db 9002428047811 4781

30 x 30 cm 1 db 40 db 9002428047828 4782

20 x 40 cm 1 db 40 db 9002428131060 13106

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

GS 10 Üvegfátyol
Öntapadó, alkáliálló üvegszövet ragasztótapaszok és szigetelések ágyazásához repedésveszélyes helyekre. Repedés áthi-
dalásoknál használható. Szélesség: 12,5 cm.

25 fm tekercs 48 db 576 db 9002428164358 16435

X-Bond MS-K88 Expressz 
Speciális ragasztó
Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, 
izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló, valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elaszti-
kus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapadó szige-
telő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívó, valamint sima, glettelt nem szívó felületeken. Kül- és beltérben 
alkalmazható. Megfelel a Murexin Uniplatte építőlemezek ragasztásához. Szín: fehér.

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

290 ml kartus 12 db 1200 db 9002689132479 13247

       

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

     

Üvegszövetháló („MUREXIN” feliratos)
Alkáliálló üvegszövet. Szélesség: 1,0 m.

Anyagszükséglet: 1,1 fm / m².

55 m² tekercs 1 db 33 db 9002438306793 30679

 

0%

 

0%
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Classic láthatatlan csempeajtó
A megfelelő elkészítés után a nem látható ajtó eltakarja a beépített szerelvényeket. A láthatalan csempeajtó fokozat nélkül 
állítható műanyagkeretével max. 45 x 45 cm nyílás takarható el. A keret nélkül akár 60 x 60 cm méretű csempeajtó lehetsé-
ges. Az alaplemez max. 10 kg tömegű burkolatot tart. Bármely típusú csempéhez alkalmazható.

1 db – 10 db 240 db 9003291000019 9108

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

1 db – 25 db 3250 db 9003291000026 9109

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

MUREXIN 
Classic láthatatlan  
csempeajtó és

Profi láthatatlan  
csempeajtó mágnes
• egyszerű szerelés
• a gépészeti szerelvényeket  
 láthatatlanná teszi
• 10 kg burkolólapot is elbír
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

Nemesacél V2A Edelstahl V2A

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428043851 4385

MG 8 8 mm 9002428043868 4386

MG 10 10 mm 9002428043875 4387

MG 11 11 mm 9002428159767 15976

MG 12,5 12,5 mm 9002428043882 4388

MG 15 15 mm 9002428043899 4389

Nemesacél V2A matt Edelstahl V2A matt gebürstet 

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428159354 15935

MG 8 8 mm 9002428159361 15936

MG 10 10 mm 9002428159378 15937

MG 11 11 mm 9002428159750 15975

MG 12,5 12,5 mm 9002428159385 15938

MG 15 15 mm 9002428159392 15939

Natúr alu Alu eloxiert

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm 9002428043004 4300

MG 8 8 mm 9002428043011 4301

MG 9 9 mm 31832

MG 10 10 mm 9002428043028 4302

MG 11 11 mm 9002428159774 15977

MG 12,5 12,5 mm 9002428043035 4303

MG 15 15 mm 9002428043042 4304

Színes alu Alu bunt beschichtet

3 fm / szál 10 db

MG 6 6 mm fehér 9002428043103 4310

MG 8 8 mm fehér 9002428043158 4315

MG 10 10 mm fehér 9002428043219 4321

MG 11 11 mm fehér 9002428159781 15978

MG 12,5 12,5 mm fehér 9002428043264 4326

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

3 fm / szál 10 db
6 mm fehér 9002428053737 5373

3 fm / szál 10 db
8 mm fehér 9002428053751 5375

3 fm / szál 10 db
10 mm fehér 9002428053775 5377
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Lekerekített kialakítású fém élzárósínek
Lekerekített kialakítású profilok a csempeélek tiszta, szép formájú lezárásához. Védi a csempeéleket és dekoratív átmenetet 
képez a különböző burkolatfajták között (pl. csempe padlószőnyeghez). Burkolóanyagok behatárolására is alkalmazható mint 
szőnyeg, parketta, lamináltpadló. Nedves helyiségekben a sárgaréz kivitelt nem javasoljuk.

Nemesacél V2A Edelstahl V2A

3 fm / szál 10 db

MR 6 6 mm 9002428043905 4390

MR 8 8 mm 9002428043912 4391

MR 10 10 mm 9002428043929 4392

MR 12,5 12,5 mm 9002428043936 4393

MR 15 15 mm 9002428043943 4394

Natúr alu Alu eloxiert

3 fm / szál 10 db

MR 6 6 mm 9002428043363 4336

MR 8 8 mm 9002428043370 4337

MR 10 10 mm 9002428043387 4338

MR 12,5 12,5 mm 9002428043394 4339

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

3 fm / szál 5 db

7 mm nemesacél V2A 9002428111857 11185

7 mm nemesacél V2A matt 9002428156940 15694

9 mm nemesacél V2A 9002428111871 11187

9 mm nemesacél V2A matt 9002428156957 15695
9 mm fehér 9002428117750 11775
9 mm natur alu 9002428117811 11781
11 mm nemesacél V2A 9002428111888 11188
11 mm nemesacél V2A matt 9002428156964 15696
11 mm fehér 9002428117767 11776
11 mm natur alu 9002428117828 11782

Záróelem a 4 sarkú zárósínhez
Szép formájú külső sarokkialakításhoz.

1 db
7 mm nemesacél V2A 9002428113301 11330
7 mm nemesacél V2A matt 9002428156995 15699
9 mm nemesacél V2A 9002428113318 11331
9 mm nemesacél V2A matt 9002428157008 15700
9 mm fehér 9002428119488 11948
9 mm natur alu 9002428119501 11950
11 mm nemesacél V2A 9002428113325 11332
11 mm nemesacél V2A matt 9002428157015 15701
11 mm fehér 9002428119518 11951
11 mm natur alu 9002428119532 11953
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

6 mm fehér 9002428035337 3533
6 mm jázmin 9002428035368 3536
8 mm fehér 9002428035399 3539
8 mm jázmin 9002428035429 3542
10 mm fehér 9002428035450 3545
10 mm jázmin 9002428035481 3548

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

Nemesacél V2A Edelstahl V2A

MRE 6 6 mm 9002428046845 4684

MRE 8 8 mm 9002428046852 4685

MRE 10 10 mm 9002428046869 4686

MRE 12,5 12,5 mm 9002428046876 4687

MRE 15 15 mm 9002428046937 4693

Natúr alu Alu eloxiert

MRE 6 6 mm 9002428046005 4600

MRE 8 8 mm 9002428046012 4601

MRE 10 10 mm 9002428046029 4602

MRE 12,5 12,5 mm 9002428046036 4603

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

3 fm / szál 10 db
6 mm fehér 9002428035153 3515

3 fm / szál 10 db
8 mm fehér 9002428035214 3521

3 fm / szál 10 db
10 mm fehér 9002428035276 3527
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FLIESENVERLEGETECHNIK

Nemesacél, sárgaréz vagy alumínium
– egyszerűen formás!

TERMÉK
TIPP

50 

Dilatációs profil fém

Az élzáró sínek teszik teljessé a hidegburkolat 
ragasztási rendszer kínálatát. Különösképpen
az élek, sarkok kiképzésénél játszanak fontos 
szerepet, könnyű használhatóságuk és opti-
mális, esztétikus kivitelük miatt, mint például 
az új, mattra csiszolt, nemesacél 4 sarkú 
élzárósín vagy a magas minőségű Dilatációs 
profil fém.

Ahogy a divatot, színeket és frizurákat, úgy az 
élzáró síneket is az aktuális trendek határoz-
zák meg. Míg a 80-as években a színes, kerek 
profilok voltak a legkeresettebbek, manapság 
inkább az egyenes élű, hűvös fém profilokat 
alkalmazzák. Ezt a trendet a MUREXIN is 
követi az új, mattra csiszolt nemesacél profil-
lal. Elegánsan illeszkedik a fugaképbe, ugyan-
akkor vonzza is a tekintetet. A mostanában 
nagyon elterjedt 10 mm-es kerámia burkolatok 
is meglelik a tökéletes élzárót az új 11 mm-es 
profilokkal. Az élzárósíneket alumíniumból, 
sárgarézből, nemesacélból és PVC-ből ké-
szítjük, ezáltal a legkülönbözőbb alkalmazási 
területeken, például egészségügyi- vagy
vizes helyiségekben, nappalikban, teraszokon, 
konyhákban,
és az élelmiszeriparban is használhatók.

• nagyobb igénybevételre is alkalmas

• terhelés esetén csökkenti a padló feszültségét

• magas minőségű



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

3 fm / szál 10 db

MD 8 8 mm szürke 9002428047002 4700

MD 10 10 mm szürke 9002428047019 4701

MD 12,5 12,5 mm szürke 9002428047026 4702

MD 15 15 mm szürke 9002428047033 4703

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

3 fm / szál 10 db

MD 8 8 mm szürke 9002428086285 8628

MD 10 10 mm szürke 9002428086292 8629

MD 12,5 12,5 mm szürke 9002428086308 8630

MD 15 15 mm szürke 9002428086315 8631

Dilatációs profil fém
Nagy terhelésű fémprofil (nemesacél ill. alumínium) szilikon betéttel. A nagy mechanikai terhelésű dilatációs fugák kialakításá-
hoz kerámia- vagy természetes kőburkolatoknál. Kül- és beltérben. Szakszerű elhelyezésével megakadályozható a feszültsé-
gekből keletkező repedések és törések kialakulása, valamint csökkenti a lépéshang terjedését.

Szélesség: kb. 11,5 mm, Szilikon betét: kb. 6 mm, Szilikon szín: szürke. Nemesfém V2A. Natúr alu.

3 fm / szál Nemesacél V2A

3 fm / szál Natur alu 

Lejtést adó sín zuhanyzókba
A lejtést adó sín egy kb. 2% lejtéssel kialakított profil a járható, a burkolattal ellátott zuhanyzók ill. vízelvezetők oldalzáráshoz. 
A lejtést adó sín segíti a lejtésszint és a mellette lévő sík felület átmenetének kialakítását. A csempeélek szép formájú lezárása 
mellett védi is a csempét. A lejtést adó sín bal és jobb kialakításban kaphatóak. 

Nemesacél V2A matt

1,48 fm / szál Nemesacél V2A
MK 11 11 mm links balos 9002428305010 3 0501
MK 11 11 mm rechts jobbos 9002428305027 3 0502
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

Teraszprofil sarokelem
Szép formájú sarok kialakításokhoz. Színárnyalat: világosszürke.

1 db

40 mm ezüstszürke 9002428086346 8634

70 mm ezüstszürke 9002428073612 7361

100 mm ezüstszürke 9002428073667 7366

Teraszprofil toldóelem
Színárnyalat: világosszürke.

1 db

40 mm ezüstszürke 9002428086353 8635

70 mm ezüstszürke 9002428073575 7357

100 mm ezüstszürke 9002428073582 7358

Záróelem a lépcsőprofil nemesacélhoz 
A lépcsőprofilok lezárásának szép formájú kialakításához.

1 db

MSE 9-11 Edelstahl V2A nemesacél V2A 9002428168516 16851

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

3 fm / szál 5 db

MT 40 40 mm ezüstszürke 9002428086339 8633

MT 70 70 mm ezüstszürke 9002428053805 5380

MT 100 100 mm ezüstszürke 9002428053812 5381

Lépcsőprofil nemesacél
Csúszásgátló lépcsőprofil nemesacélból, dekoratív felülettel az optikailag szép lépcsőélek kialakításához csúszásgátlással 
vagy a kreatív kialakítású élzárásokhoz. Csempével vagy természetes kővel történő burkolásokhoz alkalmas. Különösen aján-
lott közintézményeknél, mivel a profil nagyon terhelhető és stabil.

3 fm / szál

MS 9 9 mm Edelstahl V2A nemesacél V2A 9002428168530 16853

MS 11 11 mm Edelstahl V2A nemesacél V2A 9002428168547 16854

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

2,5 fm / szál 5 db

40 x 40 mm Edelstahl V2A nemesacél V2A 9002428141229 14122
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

Anyagszükséglet: szennyeződés mértékétől függ.

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121220 12122

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

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121237 12123

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

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m².

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121244 12124

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez
Vízelvezető, szürke színű porszórt alumíniumprofil peremlezárásokhoz, csempéknél, lapoknál és természetes kőburkola-
toknál. A vízelvezető lyukakon keresztül a nedvességnek az optimális lefolyását biztosítja. A szabad homlokzati oldal szép 
formájú lezárásához erkélyeknél és teraszoknál a drenázsesztrich, -habarcs és más drenázsrendszerek alkalmazásánál, 
illetve kavicstöltéseknél is.

Burkolatmagasság: 60 mm, összmagasság: 115 mm, Színárnyalat: szürke

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez - sarokelem
Porszórt alumíniumprofil, burkolatmagasság: 60 mm, összmagasság: 115 mm, Színárnyalat: szürke

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez - toldóelem
Porszórt alumíniumprofil, burkolatmagasság: 60 mm, Színárnyalat: szürke

Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez - csatlakozóerősítő
Horganyzott fém. Vastagság: 0,8 mm
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Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

Colo AS 50 Alga és penészstop
Felhasználásra kész speciális tisztítószer, penész, penészfoltok, gombásodás gyors megszüntetésére alkalmas. Penészese-
dés, gombásodás megelőzése céljából is ajánlott. Fürdőszobában, zuhanyzóban képződött fekete penészfoltok eltávolításá-
ra. Kültérben természetes- és műkőből készült teraszburkolatok tisztítására is alkalmas, megszünteti a falevél, avar okozta 
elszíneződéseket, foltokat stb. Szín: áttetsző, sárgás.

Anyagszükséglet: 500 ml kb. 5 m².

1 db m. flakon 10 db 450 db 9002689121251 12125

500 ml / db szórófejjel

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

1 db – – – 9002689121886 12188

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

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

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121268 12126

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

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 20 m².

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121275 12127

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

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m².

1 lit m. flakon 6 db 378 db 9002689121329 12132

54 

08 TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS, IMPREGNÁLÁS



Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

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

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m²-re elegendő. Száradási idő: kb. 60 perc.

1 lit fém doboz 6 db 360 db 9002689154853 15485

IG 03 Padló- és fal impregnáló
Oldószermentes, pormegkötő, ásványi, felületkeményítő impregnáló, betonpadlókra és ásványi felületekre. A felület elková-
sításával megnöveli a mechanikai kopásállóságot. A magas beszivárgóképességgel impregnált víz- és szennyődéstaszító 
felületet lehet elérni. Kül- és beltérben, vízszintes és függőleges ásványi felületeken használható. Pl. raktárak és munkaterüle-
tek, illetve fektetett, úsztatott burkolatokhoz. Alkalmas téglaboltozatokra ill. természetes- és műkő falazatokra. Műhelyekben, 
pincékben, boltozatokon, padláson, raktárakban a tisztíthatóság javítására és porló felületek szilárdítására. 

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

5 kg m. kanna 1 db 96 db 9002689120926 12092

25 kg m. kanna 1 db 24 db 9002689120933 12093

    

Repol EP1 Epoxi impregnáló
Oldószertartalmú, színtelen, mélyre ható, kétkomponensű epoxigyanta-rendszer impregnálásra, felület bevonására, kipárol-
gásgátlóként, valamint tapadóhídként használható. Beton, falazat, vakolat (gipsz is) fa és más nedvszívó anyagok impregná-
lására, száraz vagy nedves felületre, porló esztrichek megerősítéséhez. Tapadórétegek készítéséhez műgyanta bevonatok 
vagy -habarcsok alá. Ásványi kötésű felületek bevonására. Impregnáláshoz és kipárolgásgátlóként a friss monolit lemezekre 
hidratációs fázisban, valamint a mechanikai kopások javítására a beton végszilárdságának befolyásolása nélkül. Jó vegyszer-, 
üzemanyag-, olaj- és saválló, pormentesítéshez és a kopásállóság javítására. Összeszerelő üzemekbe, műhelyekbe, raktárak-
ba és garázsokba. Keverési arány: (A:B) 1:1. Javasolt: 1-3 réteg. Beszivárgómélység: max. 5 mm.

Anyagszükséglet: kb. 0,15 – 0,30 kg / m² / réteg, felhordás módjától és az alapfelület szívóképességétől függően. 
Száradás: kb. 24 óra.

10 lit egység

5 lit fémkanna A komp. 99 db 9002689116929 11692

5 lit fémkanna B komp. 99 db 9002689116936 11693

      

Repol S4 Szilikon impregnáló
Felhasználásra kész, oldószertartalmú transzparens, oligomer sziloxán bázisú, nagyon jó alkáliállóságú homlokza-
ti impregnálószer, kitűnő öregedésállósággal és hosszantartó hatással. Egy hidrofób felületet képez, mely által csökkenti  
a sókivirágzást, mohásodást és a penészképződést, valamint javítja a homlokzat tisztíthatóságát, a hőszigetelési tulajdon-
ságokat, hidrofobizáló és lélegző. Az EN 1504-2 szerint vizsgálva. Kültérben: látszóbeton, mosott beton, gázbeton, friss 
fasercementek, természetes kövek, műkövek, mindenféle ásványi vakolatok, homlokzati dísztéglák, klinkerek impregnálására 
használható. A Repol S4 Szilikon impregnáló megakadályozza a por behatolását a homlokzat belsejébe, hosszútávon a pené-
szesedést és mohásodást. A külső falnak az alacsony nedvességfelvételén keresztül a hővezetőképessége csökken, ezáltal 
alacsonyabb a fűtési költség. Alkalmazható különböző szennyeződések megelőzésére, Graffitik elleni védelemre.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 – 0,5 l / m² / réteg az alapfelület szívóképességétől függően

1 lit fémkanna 6 db 378 db 9002689116875 11687

5 lit fémkanna 4 db 72 db 9002689116899 11689

25 lit fémkanna 1 db 16 db 9002689116882 11688
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A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges.
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1 KS Folyékonyfólia                                                   15
2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta                                 8
2K HOCO 24 Kiöntőgyanta                                              9
2 KS Folyékonyfólia                                                   16
2K SI 60 Kiöntőgyanta                                                  9
4 sarkú zárósín                                                       48
AC 10 Akril fugázó                                                    44
AC 15 Akril fugázó                                                    44
AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez                      18
Akusztik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap                   13
Alap ragasztóhabarcs                                                22
AM 20 Kiegyenlítőhabarcs                                            10
AM 30 Gyors kiegyenlítőhabarcs                                      10
AM 50 Trass gyors kiegyenlítőhabarcs                                11
BFK 02 Alap ragasztóhabarcs                                         22
BFK 03 Alap ragasztóhabarcs                                         22
Classic láthatatlan csempeajtó                                        46
Colo AR 30 Alkáli tisztító                                              53
Colo AS 50 Alga és penészstop                                       54
Colo GR 20 Padlómélytisztító                                          53
Colo SR 30 Savas tisztító                                             53
Cura FV 90 Színmélyítő                                               55
Cura IG 20 Impregnáló                                                54
Cura IL 20 Ápolóolaj                                                  54
Cura SI 90 Kőfény                                                    54
D4 Tapadóhíd Rapid                                                    7
DB 60 Profi Hajlaterősítő szalag                                       20
DB 70 Hajlaterősítő szalag                                            18
DBK 80 Hajlaterősítő szalag ragasztó                                  18
DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag                                 20 
DD 50 szigetelőmandzsetta                                           19
DF 2K Vastagfólia                                                    16
Dilatációs profil                                                       51
Dilatációs profil fém                                                  51
Dilatációs profil keskeny                                              51
DKM 95 Szigetelő- és ragasztóhabarcs                                17
DMT 40 Trass Vízáteresztő habarcs                                   28
DX 9 Speciális tapadóhíd                                              7
EKY 91 Univerzális epoxi ragasztó – fehér                             30
Epoxi fugacsillámpor                                                  39
ER 70 Esztrichcement Rapid                                          10
ERY 92 Epoxi fugafátyol eltávolító                                     39
EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez                      13
FBS 75 Folyékonyágyas ragasztóhabarcs                              29
FE 85 Fugázóhabarcs emulzió                                        37
Fém záróelemek a lekerekített kialakítású fém élzárósínekhez          49
Flexibilis ragasztóhabarcs                                             22
FLEX XL csemperagasztó                                             27
FM 60 PRÉMIUM Fugázó                                         32, 33
FME 80 Extrém fugázó                                                37
FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő                                          13
FMT 15 Trass Fugázó                                                36
FMY 90 Epoxi fugázó                                             38, 39
FX 66 Platinum Flexfugázó                                        34, 35
GS 10 Üvegfátyol                                                     45
Gully szigetelőmandzsetta                                            19 
HF 80 Nagyszilárdságú fugázó szürke                                 36

HOCO Esztrich kapocs                                                  9
HX1 Hybrid ragasztó                                              27, 41
Hydro Basic 2K Vastagfólia                                            15
IG 03 Padló- és fal impregnáló                                        55
KAMENOL Kőburkolat ágyazóhabarcs                                  2
KD 11 Diszperziós ragasztó                                           28
KEMABAND Tack 7,5 Öntapadó hajlaterősítő szalag                   20
KEMAKOL Rapid 193 Gyorsflex ragasztóhabarcs                      24
KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs                                  25
Kinyomópisztoly                                                      44
Kinyomópisztoly 600 ml                                              44
KMG 15 Normál ragasztóhabarcs                                     23
KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs                            23
KMG 25 Speciál flexibilis ragasztóhabarcs                             23
KPF 31 Profiflex ragasztóhabarcs – fehér                              24
KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs                                     24
KTF 55 Trass Flex ragasztóhabarcs                                   28
Kvarchomok                                                           9
KWF 61 Flex ragasztóhabarcs – fehér                                 25
Lejtést adó sín zuhanyzókba                                          51
Lekerekített kialakítású fém élzárósínek                               48
Lépcsőprofil nemesacél                                              52 
Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő                          12
Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő                                12
Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő                                  12 
Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő                                11 
Lewell SP 330 Speciál aljzatkiegyenlítő                                11
Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő                              12
Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő                              12
LF 1 Mélyalapozó                                                      7
LF 15 Mélyalapozó                                                    7
LINEA 820 M Kiegyenlítőhabarcs                                     11
LINEA 840 M Gyors kiegyenlítőhabarcs                               11
M 41 MAXIMO Flexragasztó – fehér                                   29
MAXIMO PSM 1K Gyors Profi Vastagfólia                              16
MB 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs                 24
M Csavaros lapszintező rendszer                                      31
MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs                                 25 
MFK 51 Mureflex S1 ragasztóhabarcs fehér                           25
M Fugázó filc epoxihoz                                               40
M Fugázó gumi epoxihoz                                             40
M Fugázó szett epoxihoz                                              40
MS-X 24 Repedészáró gyanta                                          8
M TL Álpadló rendszer                                                                       31
Murexin keverő vödör                                                 40
Murexin mérő és keverő vödör                                        40
PD 1K Profi Vastagfólia                                               15
Peremszigetelő szalag                                                10
PF 30 Díszburkolat fugázó                                            37
Profi láthatatlan csempeajtó mágnes                                  46
PU 5 Expressz alapozó                                                 8
PU 15 poliuretán fugázó                                              43
PU 500 Univerzális szigetelés                                         17
PVC lekerekített kialakítású élzárósínek                                49
PVC szögletes kialakítású élzárósínek                                 47
PVC záróelemek lekerekített kialakítású PVC élzárósínekhez            49
Repedésáthidaló elem GF                                               8
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Repol EP1 Epoxi impregnáló                                          55
Repol S4 Szilikon impregnáló                                         55
RF 47 Gyorsflex ragasztóhabarcs                                      24 
RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag                                9
Rubi cserélhető filc különböző színekben, 25 cm                      40
RUBI DELTA lapszintező rendszer (rendelésre!)                        31
RUBI Fuga mosó kézi szivacs, 17x10x7 cm                            40
RUBI Fugázó gumi műanyag nyéllel                                    40
RUBI Fugázó szett epoxihoz, 25 cm                                   40
RUBI Fugázó szivacs műanyag nyéllel                                 40
S2 Ragasztóemulzió                                                  22
Sarokcsatlakozó hajlaterősítő elem épített zuhanyzókhoz               19
Sarokvédőprofil (ragasztandó) nemesacél                              52
SB 50 Vágásvédő szalag                                              19
SE 24 Gyorsesztrich                                                  10
SF 50 Trass Kőfugázó                                                36
SFK 81 Gyors-flex ragasztóhabarcs – fehér                            29
SFK 85 Gyors-flex ragasztóhabarcs                                   28
SFK 85 Trass Gyors-flex ragasztóhabarcs                             26
SFS 2 Supraflex ragasztóhabarcs – fehér                              29
SFU 77 Ultra gyorsflex fugázó                                         37 
SIL 50 Természeteskő szilikon                                        43
SIL 60 Szaniter szilikon                                               42
SIL 65 Profi Szaniter szilikon                                          42
SK 1 Szórófej Colocura                                           44, 54
SK 15 Gyors javítóragasztó                                            27 

STW Standard ragasztóhabarcs - fehér                                23
Szigetelőmandzsetta DZ                                              19
Szögletes kialakítású fém élzárósínek                                  47
Teraszprofil                                                          52
Teraszprofil sarokelem                                                52
Teraszprofil toldóelem                                                52
Teraszprofil vízáteresztő rendszerhez                                  53
Thermo-Top hőelosztó- és elválasztó lap                              13
UG 1 Univerzális simító                                               44
Uniplatte építőlemez                                                  45
Uniplatte L sarokelem                                                45
Unitop elválasztó lap                                                  13
Üvegszövetháló „Murexin” feliratos                                20, 45
VPU 93 Vibrax Multifunkciós ragasztó                                   30 
WD-1K Speciális szigetelőanyag                                         17  
WDB 35 és HDB 36 Kád- és zuhanytálca víz-  
és hangszigetelő szalag szett                                          20
X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés                                  17
X-Bond MS-D81 Speciális tömítőanyag                                43
X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó                       30,45
X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó                                    30
Záróelem a 4 sarkú zárósínhez                                        48
Záróelem a lépcsőprofil nemesacélhoz                                52
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Murexin Kft. 
1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.

Telefon: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu

www.murexin.com




