
Egyszerű kialakítás, 
egyedi lehetőségek

Uniplatte 
építőelem



Használható:

beépített mosdókagyló tartójaként

asztalként, polcként

lefolyócsövek eltakarására

fürdőkádak, zuhanytálcák előtér burkolataként

elválasztó falként

lépcsők kialakítására

kül- és beltérben, száraz és vizes helyiségek 
fal-és padlószerkezetének burkolására



A Murexin Uniplatte  - ideális tartóelem 
mindenféle vékonyágyas kerámiaburkolatnak

• vízzáró
• jó hőszigetelő
• fagyálló
• páraáteresztő

• nehezen éghető
• magas nyomásállóság
• terhelhető
• alaktartó

A Murexin Uniplatte  
egyszerűen vágható 
kézi fűrésszel, dekopír-
fűrésszel vagy akár 
sniccerrel is.

A Murexin Uniplatte 
fatartóra ragasztással 
(X-Bond MS-K88) 
és/vagy csavarozással.



Rózsaszín extrudált polisztirol habból és két oldalról erősített 

speciális habarcsbevonatba ágyazott üvegszövethálóból áll.

• könnyű súlyú
• problémamentes szállítható

A ragasztóhabarcs 
perem-pont módszerrel, 
vagy teljes felületre való 
felhordása után közvetlenül 
a falra vagy a padlóra           
ragasztható.

Az Uniplatte széleit/ 
oldalait Murexin „S” osztá-
lyos ragasztóanyaggal 
(pl. SFK 85) vagy X-Bond 
MS-K88 Express speciális 
ragasztóval kell rögzíteni.

• méretpontos és tervezhető
• csekély kosz- és szennyező hatás



Uniplatte        
lemezek

Terasz utólagos 
hőszigetelésére 

minta rétegrend

1. LF1 Mélyalapozó
2. KGF 65 Totálflex S1 
    ragasztóhabarcs
3. Uniplatte építőlemez
4. KGF 65 Totálflex S1 
    ragasztóhabarcs + üvegszövet
5. DF 2K Vastagfólia

6. DB 70 Hajlaterősítő szalag
7. KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs
8. burkolat (max 30x30 cm)
9. FM 60 PRÉMIUM Fugázó
10. SIL 60 Szaniter szilikon

Használja rendszerkiegészítő elemeinket is a tökéletes megoldás érdekében (DB 70 hajlaterősítő 
szalag, GS 10 Üvegfátyol, Uniplatte L sarokelem, külső-belső sarokelem).

Elérhető Uniplatte lemez 
méretek:       

0,4 cm, 0,78 m² 60 x 130 cm
0,6 cm,  0,78 m² 60 x 130 cm
1 cm, 0,78 m²  60 x 130 cm
1 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
2 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
3 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
4 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
5 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
6 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
8 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
10 cm, 1,56 m² 60 x 260 cm
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