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Az építkezéseken rövid idő alatt kell magas teljesítményt nyújtani. A megfelelő  
termékekkel és anyagokkal hatékonyan dolgozhat. A felhasználásra kész anyagok  
gyorsítják a munkafolyamatokat.

Minden, ami a festéshez kell!
ELŐKÉSZÍTÉS • BELTÉRI FESTÉKEK • LAKKOK ÉS LAZÚROK 

ELŐKÉSZÍTÉS
A Murexin glettanyagok továbbfejlesztése a felhasználók igé-
nyei alapján történik, melyek széles körben alkalmazhatóak, 
magas hézagkitöltő képességgel rendelkeznek, könnyen 
eldolgozhatóak, illetve jobb feldolgozási tulajdonságokkal 
bírnak. A jó glettanyag jól kitölti  
a hézagokat, kevésbé zsugorodik és könnyen felhordható.

A kész-glettek, vagy nevezhetjük pasztaállagú gletteknek is, a 
piacon egyre nagyobb teret hódítanak meg. A kész glettekkel 
megspóroljuk az értékes feldolgozási időt, mely manapság 
fontos költségfaktorként szerepel. A szórható gletteket 
előnyben részesítik olyan nagyobb beruházásoknál, ahol sok 
glettelendő fal és mennyezet található, valamint kevés a fel-
dolgozásra álló idő. Míg az egyik munkás az Airless-szórógép-
pel a glett anyagot a falra viszi, közben a másik a felületet egy 
simítóval gletteli. 

BELTÉRI FESTÉKEK
A lakosság növekvő részénél egyre fontosabb szerepet játszik 
a környezetvédelem. Emellett látszik, hogy egyre több ember 
a személyes fogyasztói magatartásával is hozzájárul a kör-
nyezetvédelemhez. A környezetkímélő termékek fejlesztése a 
Murexin számára már évek óta fontos tényező.  
A beltéri falfestékeknél a minimális károsanyag kibocsátás és 
az anyagszükséglet mellett lényeges kritérium a fedőképesség 
és a dörzsállóság. 

LAKKOK ÉS LAZÚROK
A Murexin lakk-termékválasztékunk minden alkalmazási 
területre megfelelő terméket kínál. A szokásos alapfelületekre 
megfelelő alapozóktól, a bevált Durapid simítótapaszokon, az 
ajtók, fűtőtestek vagy ablakok lakkjain keresztül a lazúrokig és 
az időjárásálló festékekig.

Mindegy, hogy víz- vagy oldószertartalmú lakk, garantáljuk, 
hogy minden termékünk megfelel a törvény által előirt szigorú 
LMVO, valamint a VOC irányelv követelményeinek.

FAVÉDELEM KÜL- ÉS BELTÉRBEN
A fa egyike a legkedveltebb anyagoknak. Talán amiatt is, hogy 
sokféle érzést közvetíthet – nemes vagy rusztikus, világos 
vagy sötét, egzotikus, sajátkészítésű vagy dizájner kezéből 
való.

A fa különösen kültérben számos környezeti hatásnak van 
kitéve, melyek megváltoztathatják és befolyásolhatják el-
lenállóképességét. Az UV fény megszürkíti a felületét, az eső 
repedést okoz, ami táptalaja a romboló gombáknak. Ajtók, 
ablakkeretek, tető alatti részek, gerendák vagy egész faházak: 
a Murexinnel ezek hosszú ideig tartósak és attraktívak marad-
nak.

A Murexin termékei között beltérbe is megtalálja a megfelelőt. 
A padlók, lépcsők, faburkolatok intenzív használat mellett 
is megtartják eredeti struktúrájukat. Alapozó, karbolin, vagy 
lazúr – választható a fa fajtája szerint, az alkalmazási terület 
és a vásárló saját ízlése szerint. A lazúrok egy átlátszó enyhén 
színes filmet képeznek a felületen, amely a fa erezetét nem 
takarja el. Az alapozók és a lazúrok  
a legmagasabb minőségben, oldószermentes kivitelben, mint 
”Aqua” termékek is kaphatóak.
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•  nagyobb kiadósság a 
könnyű töltő-anyagok-
nak köszönhetően

• gépi és kézi feldolgzású

• zsugorosásmentes ré-
tegvastagság ≤ 5 mm

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

AS 30 Durapid Airless szórható glett
Feldolgozásra kész, fehér színű, szórható, gépi feldolgozású beltéri glett. Speciálisan Airless géppel való feldolgozáshoz. 
Belső fal és mennyezet felületek gletteléséhez, apró repedések és fugák kitöltéséhez.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2 glettelésnél (alapfelülettől függően). 
Rétegvastagság: max. 15 mm munkafolyamatonként.

25 kg m. zsák – 40 db 9002438146450 14645

25 kg m. vödör – 24 db 9002438145538 14553

Q3-Q4

Aceton
Fő felhasználási területe: tisztításhoz és zsírtalanításhoz.

1 l fém kanna 6 db 360 db 9002438009571 00957

5 l fém kanna – 99 db 9002438009588 00958

Spiritus
Ablakok, csempék, üveg, króm felületek stb. tisztítására háztartásokban, autókhoz, barkácsmunkákhoz.

1 l m. kanna 6 db 360 db 9002438004491 00449

5 l m. kanna – 99 db 9002438907051 90705

LF 14 Mélyalapozó
Oldószermentes, vízzel hígítható, színtelen, akril-polimer bázisú kül- és beltéri alapozó koncentrátum. Málló, porló és nedvszívó, 
ásványi alapfelületek előkészítésére. Az alapfelület nedvszívó képességétől függően lehet hígítani max. 1:4 arányban vízzel. 

Száradás: kb. 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 150 - 200 ml/m²/réteg 1:4 arányú vízzel való hígításnál. 

1 lit. m. flakon 6 db 378 db 9002438011499 1149

2,5 lit m. kanna – 144 db 9002438013950 1395

10 lit m. kanna – 42 db 9002438013943 1394

S 70 Gullspack szórható glett
Felhasználásra kész, paszta állagú, fehér színű standard minőségű dolomitból készült szórható beltéri glettanyag. Alkal-
mazható beltéri falak és mennyezetek glettelésére, továbbá a szokásos szórható glettelésre, mint fugák kitöltésére, felületi 
glettelésre valamint glettstruktúra kialakítására. A kiváló minőségű töltőanyag kombináció biztosítja a maximális fehérségi 
fokot és a fedőképességet. Szín: fehér. Max. szemcseméret: 0,2 mm. Rétegvastagság: max. 2 mm/ munkafolyamat. Alapo-
zás: LF 14 Mélyalapozó.

Száradás: kb. 24 óra.

Anyagszükséglet: kb. 1,75 kg/m²/mm glettelésnél, 
                                kb. 0,5 - 1 kg/m² struktúrált felület kialakításánál.

25 kg m. zsák – 40 db 9002438126223 12622

25 kg m. vödör – 24 db 9002438124847 12484

Q3-Q4

Maximo LS 85 Szórható könnyűglett
Nagyon kiadós, paszta állagú, gépi vagy kézi feldolgozású beltéri könnyű glettanyag.

A speciális töltőanyag-kombináció lehetővé teszi a nagy sávszélességben történő alkalmazást, illetve felületkialakítást. Így 
az anyag 5 mm rétegvastagságig felhordható és simára lehúzható. Az anyag a kiváló minőségű könnyű töltőanyagoknak 
köszönhetően könnyen feldolgozható és zsugorodás nélkül szárad. Rétegvastagság: max. 5 mm/ munkafolyamat. Alapo-
zás: LF 14 Mélyalapozó.

Száradási: kb. 4 óra / 1 mm; kb. 24 óra 5 mm rétegvastagság esetén (szobahőmérséklettől függően).

Anyagszükséglet: kb. 1,45 kg/m²/mm glettelésnél, 
                                kb. 0,5 - 1 kg/m² struktúrált felület kialakításánál.

21 kg m. zsák – 40 db 9002438305956 30595

21 kg m. vödör – 24 db 9002438305949 30594

Q1-Q4

4A
LUFTTROCKNENDE 
SPACHTELMASSE

DIN EN 13963
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SC 16 Sportpálya vonalfesték
Kiváló minőségű vonalfesték. Jó fedőképességű, esőálló és színtartó. Környezetbarát. Emissziószegény és oldószermentes. 
Sport- és futballpályák fehér pályavonalainak a felújításaihoz.

Hígítás: 1 egység festék 4 – 6 egység vízzel elkeverve.
Anyagszükséglet: A 15 kg kb. háromszori teljes pályavonal felfestésére elegendő. Az anyagmennyiség az alapfelülettől és a 
felhordás módjától függően különbözhet. A pontos anyagszükséglet a helyszínen állapítható meg.

15 kg m. vödör 1 db 40 db 9002438100216 10021

fehér

Aranyfesték stabil
Kül- és beltéri kreatív munkákhoz vagy síremlékek díszítéséhez javasoljuk.

1 db fémdoboz 4 db 2000 db 9002438911119 91111

arany 100 gr / doboz

Ezüstfesték hőálló
Gyorsan száradó, hőálló (650 ºC-ig), beltéri festék kályhák, kályhacsövek, fűtőtestek, gőzkazánok stb. festéséhez.

1 db fémdoboz 4 db 2000 db 9002438910013 91001

ezüst 100 gr / doboz
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01   RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód



•  kiváló minőségű

• könnyű feldolgozha-
tóság

• nagy ragasztóképesség
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01   RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK

Termék Termékleírás db / csomag db / raklap EAN Termékkód

Energy Star ragasztótapasz
Kiváló minőségű, gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz polisztirol (fehér, szürke) és ásványgyapot homlokzati, valamint 
Expert Fix és XPS lábazati hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz, illetve sima 
teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet: 
Energy Panel White polisztirol lemez fehér / Grey / Grey Plus polisztirol lemez szürke: 
Ragasztás: kb. 4 - 5 kg / m2, tapaszolás: kb. 4 - 5 kg / m2, alapfelülettől függően 
Energy Panel Mineral / Mineral Plus:   
Ragasztás: kb. 5 kg / m2, tapaszolás + glettelés: kb.  8 kg / m2, alapfelülettől függően

25 kg papírzsák 1 db 48 db 5996504610041 61004

Energy EPS ragasztótapasz
Gyárilag előrekevert, jól feldolgozható ásványi ragasztótapasz kül- és beltérben. Polisztirol lemezek ragasztásához, valamint 
üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz és sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet:  Ragasztás: kb. 4-5 kg/m2 , tapaszolás: kb. 4-5 kg/m2, alapfelülettől függően

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430561711 56171

Energy Mineral ragasztóhabarcs
Gyárilag előkevert, nagyon jó páraáteresztő képességű, ásványi ragasztóhabarcs ásványgyapot hőszigetelő lemezek ragasz-
tásához valamint üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz, illetve sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet: Energy Panel Mineral / Mineral Plus:  

Ragasztás: kb. 5 kg / m2, tapaszolás + glettelés: kb. 8 kg / m2, alapfelülettől függően

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430561704 56170

Energy Top ragasztótapasz
Gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz. Polisztirol (fehér, szürke) homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztásához (Energy 
Panel White polisztirol lemez fehér / Grey / Grey Plus polisztirol lemez szürke). Expert Fix és XPS lábazati hőszigetelő lemezek 
ragasztásához üvegszövet beágyazásához, tapaszoláshoz, illetve sima teherbíró vakolatokhoz és betonfelületekhez.

Anyagszükséglet: ragasztás: kb. 4 – 5 kg / m2, alapfelülettől függően 
 tapaszolás: kb. 4 – 5 kg / m2, alapfelülettől függően

25 kg papírzsák 1 db 54 db 5997430561681 56168



Hőszigetelő rétegként a polisztirol lemezek szolgálnak (Energy Panel White, Energy Panel 
Grey, Energy Panel Grey Plus). Ezt egy páraáteresztő, repedésálló, flexibilis ágyazóhabarccsal 
látják el, ami ragasztótapaszból (Energy Star, Energy Top) és üvegszövethálóból (Energy 
Textil) tevődik össze. Erre a rétegre kerül az alapozó (Energy Primer). A fedőréteget az 
időjárásálló, páraáteresztő és a jó vízlepergető tulajdonságú vékonyvakolatok (Energy  
Brillant műgyanta, Energy Furioso szilikon) alkotják.

Rétegről rétegre
ENERGY SAVING SYSTEM
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1 Falazat

2 Murexin Energy Top ragasztótapasz

3 Murexin Energy Panel White polisztirol lemez fehér

4 Murexin Energy Top ragasztótapasz

5 Murexin Energy Textile üvegszövet

6 Murexin Energy Primer vakolatalapozó

7 Murexin Energy Brilliant vékonyvakolat

8 Murexin hőszigetelő rendszer tartozékok

System Active

1 Falazat

2 Murexin Energy Top ragasztótapasz

3 Murexin Energy Panel Grey / Grey Plus polisztirol lemez szürke

4 Murexin Energy Top ragasztótapasz

5 Murexin Energy Textile üvegszövet

6 Murexin Energy Primer vakolatalapozó

7 Murexin Energy Furioso / Brilliant vékonyvakolatok

8 Murexin hőszigetelő rendszer tartozékok
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System Active Plus

1 Falazat

2 Murexin Energy Top ragasztótapasz

3 Murexin Energy Panel Expert Fix és XPS hőszigetelő lemezek

4 Murexin Energy Top ragasztótapasz

5 Murexin Energy Textile üvegszövet

6 Murexin Energy Primer vakolatalapozó

7 Murexin Energy Creative lábazati díszítővakolat
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Lábazati rétegrend
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