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Centrála - sídlo spoločnosti
Murexin s.r.o.
Magnetová 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/4927 7224

murexin@murexin.sk
www.murexin.sk
IČO: 45 317 577 | DIČ: 2022932241
IČ DPH: SK2022932241
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sro, vložka č. 619352/B

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok

7:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00

Oddelenie

Piatok

e-mail

7:00 - 11:30 | 12:00 - 13:30

telefón ( / fax)

Riaditeľ

murexin@murexin.sk

Vedúci predaja

predaj@murexin.sk

mobil

02 4927 7224
0905 400 498

Marketing

marketing@murexin.sk

02 4927 7245

0907 666 670

Produktový manažér

servis@murexin.sk

02 4927 7245

0917 109 617

Informácie odbyt

obchodne@murexin.sk

02 4927 7232

0903 726 616

Príjem objednávok

obchodne@murexin.sk

02 4927 7256

0905 407 307

Expedícia

obchodne@murexin.sk

02 4927 7232

0903 726 616

0907 614 874

Fakturácia

obchodne@murexin.sk

02 4927 7256

0905 407 307

Hotovostný predaj

hotovost@murexin.sk

02 4927 7243

0907 614 874

Obchodno-technickí zástupcovia
Obchodno-technický zástupca

Ján KROVINA
Mobil: +421 905 717 486
E-mail: j.krovina@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca

Obchodno-technický zástupca

Rastislav ŽIHLAVNÍK
Mobil: +421 905 717 487
E-mail: r.zihlavnik@murexin.sk

Petra DZURŇÁKOVÁ
Mobil: +421 905 275 057
E-mail: p.dzurnakova@murexin.sk
Obchodno-technický zástupca

Ing. Peter MOKRÝ
Mobil: +421 915 698 943
E-mail: p.mokry@murexin.sk
Obchodno-technický zástupca

Balázs LUKÁCS
Mobil: +421 908 700 699
E-mail: b.lukacs@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca pre Podlahy
Juraj MESZAROS

Daná farba z mapy Slovenska prislúcha k farebnému označeniu
obchodného zástupcu.

Mobil: +421 917 872 077
E-mail: j.meszaros@murexin.sk

Technické a projektové poradenstvo
Technicko-projektový poradca pre západ Slovenska
Ing. Jaroslav RYBÁR

Mobil: +421 905 717 485
E-mail: j.rybar@murexin.sk

Technicko-projektový poradca pre východ Slovenska
Ing. Vasiľ KORMANÍK

Mobil: +421 905 717 820
E-mail: v.kormanik@murexin.sk

Piktogramy

Označovanie výrobkov Murexin

použitie len v interiéri

vhodné pre podlahové
vykurovanie

Výrobky systému REPOL na
ochranu a opravu želežobetónových
konštrukcií.

použitie len v exteriéri

vodivý materiál

Vodivé výrobky. Systémové výrobky
pre Murexin ASD-System.

Malé zaťaženie
(obytné priestory)

Stredné zaťaženie
(kancelárske priestory, dielne)

Parketové laky na vodnej báze.

vhodný pre zaťaženie
nábytkom s kolieskami

oblasť použitia: podlaha

Nivelačné hmoty

Veľké zaťaženie
(priemysel)

Laky a lazúry na vodnej báze.

rychlé vytvrdnutie

oblasť použitia: strop

odolný mrazu
a posypovým soliam

Takto označené výrobky je možné
tónovať až do 30.000 rôznych
farebných odtieňov.

pri doprave, skladovaní
a spracovaní chráňte
pred mrazom

aplikácia striekaním / airless
zariadeniami

Produkty zvlášť vhodné k lepeniu
a škárovaniu prírodného kameňa.

viaczložkový materiál

odvzdušniť materiál

BR

ED

RT•

Výrobky so zníženou prašnosťou.

Veľké zaťaženie
(kancelárske priestory)

Vodoodpudivý efekt

Veľmi veľké zaťaženie
(obchodné priestory)

RE D U

strojné miešanie

Certifikované podľa ETAG

Normálne zaťaženie
(obytné priestory)

C

DU

ST

Parketové laky

E DUZ
IE

• STAU

oblasť použitia: stena

EMI-Code
GEPRÜFT

ETAG-005

Certifikované podľa ETAG 004 –
Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou

Certifikované podľa ETAG 005 –
Liate strešné hydroizolačné systémy

Výrobok spĺňa požiadavky GEV na obsah
prchavých látok TVOC ≤ 1000 µg/m3

Výrobok spĺňa požiadavky GEV na obsah
prchavých látok TVOC ≤ 750 µg/m3

Označenie kvality lepiacich mált a lepidiel na obkladové prvky podľa STN EN 12004
C1

C1 T

Cement obsahujúca malta so zvýšenou
priľnavosťou, rýchlo tuhnúca a so zníženým kĺzaním.

Cement obsahujúca malta s minimálnou priľnavosťou.

Cement obsahujúca malta s minimálnou priľnavosťou a so zníženým sklzom.
Cement obsahujúca malta so zvýšenou
priľnavosťou, so zníženým sklzom a s
predĺženou dobou zavädnutia.

C2 T S1

C2 FT S1

Cement obsahujúca malta so zvýšenou
priľnavosťou, so zníženým kĺzaním a s
priehybom skúšobného hranola
2,5 - 5,0 mm.
Cement obsahujúca malta so zvýšenou
priľnavosťou, rýchlo tuhnúca, so zníženým kĺzaním a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.

C2 E S1

Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, s predĺženou dobou
zavädnutia a s priehybom skúšobného
hranola 2,5 - 5,0 mm.

C2 E S2

Cement obsahujúca malta so zvýšenou
priľnavosťou, so zníženým sklzom, s
predĺženou dobou zavädnutia a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0
mm.
Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlo tuhnúca, so
C2 FTE S1 zníženým sklzom, s predĺženou dobou
zavädnutia a s priehybom skúšobného
hranola 2,5 - 5,0 mm.

C2 TE S1

D2 TE
Dispersionskleber

Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, s predĺženou dobou
zavädnutia a s priehybom skúšobného
hranola ˃ 5,0 mm.
Disperzné lepidlo so zvýšenou pevnosťou v šmyku, so zníženým sklzom a s
predĺženou dobou zavädnutia

2008

Reakčno-živicové lepidlo so zvýšenou
pevnosťou v šmyku a so zníženým
sklzom.

Označenie kvality škárovacích mált na obkladové prvky podľa STN EN 13888
Cement obsahujúca škárovacia malta
so základnými požiadavkami.

2008

CG 2 WA

Cement obsahujúca škárovacia malta
so zvýšenými požiadavkami na obrusovanie a so zníženou nasiakavosťou.

RG
RG2

Škárovacia malta na báze reaktívnej
živice

REAKTIONSHARZ
FUGENMÖRTEL

Označenie kvality tekutých hydroizolačných membrán pod obkladové prvky podľa STN EN 14891
2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CM
DMOP

Disperzná tekutá hydroizolačná membrána spĺňajúca požiadavky
EN 14891.

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CMO1
OP
CM

Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri nízkej teplote (do -5°C).

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CMO2
OP
CM

Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia
trhlín pri veľmi nízkej teplote (do -20°C).

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CM
CMO2
OPP

Cementová tekutá hydroizolačná
membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (do
-20°C) a odolný pri styku s chlórovanou vodou.

Označenie kvality výrobkov a systémou na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504
EN 1504-2

Klasse 2

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN
EN 1504, časť 2 - ochrana povrchu
betónu (trieda 1 a 2)

EN 1504-3

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN

R3/XF4
R4
EN 1504, časť 3 - opravy s nosnou

(R4, R3) a bez nosnej funkcie (R2, R1)

EN 1504-6

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN
EN 1504, časť 6 - kotvenie oceľových
prútov

EN 1504-7

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN
EN 1504, časť 7 - ochrana výstuže proti
korózii

Označenie kvality hrubých povlakov z asfaltov modifikovaných polymérmi na hydroizolácie podľa STN EN 15814
Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérmi
na hydroizolácie - vodotesnosť trieda W2A

Označenie kvality nivelačných hmôt podľa STN EN 13813
C 40
DIN EN
STN
EN 13813
13813

F10

Pevnosť v tlaku podľa STN EN 13813

Trieda
Hodnota v N / mm2

C5
5

Pevnosť v ťahu za ohybu podľa STN EN 13813

C7 C12 C16 C20 C25 C30 C40 C50 C60 C70 C80
7
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Hodnota v N / mm2
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3

Dôvera, ktorá drží.

MUREXIN

Profesionálne riešenia
„Náš svet sa točí stále rýchlejšie a rýchlejšie, či už v súkromnom alebo
verejnom živote. Všetko okolo nás sa mení veľkou rýchlosťou.
Každý človek ale potrebuje oporu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Náš
domov sa stále viac stáva jediným miestom, oázou pokoja, kde je možné
načerpať sily a zhlboka sa nadýchnuť.
Murexin sa vždy snažil vystupovať ako stabilný a silný partner. Spoločne
s našimi zákazníkmi a partnermi, chceme vybudovať niečo, na čo sa
môžeme spoľahnúť a v čo môžeme veriť. Základ, ktorý je založený
na neustálom vývoji inovatívnych výrobkov a dôslednom dodržiavaní
ekologických noriem. My v Murexine sa snažíme zviditeľňovať cez naše
výrobky a množstvo poskytovaných služieb. Tu hrajú hlavnú úlohu naše
prednosti: spoľahlivosť, kvalita výrobkov, presnosť dodávok, rýchla odozva
na požiadavky a flexibilita.
Toto všetko z nás robí, čo sme - Murexin, to drží!“
S materiálmi Murexin máte riešenie na každý problém na stavbe.
Sú to materiály pre: podlahy, obklady, liate podlahy, izolovanie stavieb,
betón a nátery.
Murexin je špecialista, takmer na všetko.

© Forbo Flooring

Obsah materiály pre Podlahy

1. Základovky, penetračné
nátery, adhézne mostíky
Penetračný náter D 1 		
12
Superzáklad D 4 			12
Špeciálny adhézny mostík DX 9
12
Hĺbkový základ D 7 			12
Penetračný náter PU 5 Express
13
Silanová impregnácia MS X 1 		
13
Parozábrana MS-X 3 		
13
Epoxidová parozábrana 2K EP 170
14
Živica na zošívanie 2K SI 60 		
14
Živica na zošívanie 2K - HOCO 24
14
HOCO - Zošívacie spony 		
15
Výstuž trhlín GL 			15
Zosilňovacia tkanina 		
15
Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8
15

2. Nivelačné, výplňové
a stierkové hmoty
Nivelačná hmota Maximo M 61
16
Nivelačná hmota ST 12 		
16
Nivelačná hmota ST 25 		
16
Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50
17
Nivelačná hmota
LEWELL PR 110 PROFI		
17
Nivelačná hmota Extrém NE 30
17
Rýchla nivelačná hmota SL 52
17
Nivelačná hmota
na drevené podlahy NH 75		
18
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30 18
Nivelačná hmota Industrie FMI 50
18
Nivelačná hmota CA 20 		
18
Nivelačná hmota CA 60		
19
Výplňová a oprávková hmota SF 83
19
Výplňová a oprávková hmota CA 85
19
Murefix MF 4 			19
Rýchly poter SE 24			20
Obvodová dilatačná páska
samolepiaca RS 50 		20
Výstužná tkanina GL 		
20
Výstužné vlákna GL 		 20

6

3. Lepiace hmoty na PVC, textil,
linoleum, korok, gumu

6. Parketové laky, ošetrovacie
prostriedky

Lepidlo na podlahové krytiny D 321
22
Lepidlo na podlahové krytiny D 338
22
Lepidlo do mokrého
a adhézneho lôžka D 391 		
22
Špeciálne lepidlo
do adhézneho lôžka LF 300
22
Špeciálne lepidlo na linoleum
a koberec DK 74 			23
Lepidlo na dizajnové
podlahové krytiny D 495 		
23
Fixačný prostriedok WL 720 		
23
Linotex Profi D 494 			23
Kaučukové lepidlo CR 5 		
24
Kontaktné lepidlo KK 346 		
24
Kontaktné lepidlo KK 990 		
24
Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny
X-Bond MS-K 299 		24
Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330
25
Riedidlo KK 350 			25

Aqua tmel na drevo AV 5 pružný
30
Aqua tmel na drevo AV 10		
30
Aqua Špeciálna základovka AV 20
30
Aqua Základový gél AV 30		
30
Aqua základovka
pre exotické dreviny AV 50		
31
Nano lak NT 100			31
Aqua parketový lak Extrem NX 85
31
Aqua parketový lak špeciál PS 90
33
Aqua lak PU 80			33
Aqua lak objekt PO 70 		
33
Matný lak Ultra M 88 		 33
Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5 34
Tmel na drevo LV 15 		
34
Univerzálna základovka LV 45
34
Lak 2K PU 95			34
Impregnačný lak IS 75		 35
Prírodný olej NP 90 		35
Tvrdý voskový olej HP 91		
36
Škárovacia hmota na parkety FP 100
36
Profi terasový olej TP 92		
36
Čistič parkiet AP 10 		37
Aqua Parketový čistič AP 20		
37
Aqua Parketový čistič
športových podláh AP 30 		
37
Parketový lúh PL 60 		
37
Aqua ošetrovací prostriedok
na olej AP 90 			38
Parketový vosk LP 35 		 38
Čistič na terasový olej RT 10		
38

4. Ľahko vodivé lepidlá
na PVC a gumu
Vodivá vrstva EL 605 		
26
Univerzálne lepidlo vodivé EL 628
26
Dvojzložkové lepidlo EL 330 PU
- elektricky vodivé			
26
Medený pás KB 20 		26

5. Lepiace hmoty na parkety
a drevo
Disperzné lepidlo na parkety M 522
27
Profesionálne lepidlo na parkety LE 555 27
Lepidlo na parkety PU 560		
27
Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566 27
Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505
27
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88 28
Objektové pružné lepidlo
na parkety X-Bond MS-K 509
28
Pružné lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 511			28
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530 28
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 29
Univerzálne lepidlo
X-Bond MS-K 88 EXPRESS 		
29
Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55
29
Ručná pištoľ pre Inject MS-K 55
29

7. Náradie
Valec na lakovanie LM		 38
Valec na lakovanie W		 38
Mikrovláknitý valec			39
Špeciálny valec M 3			
39
Rúčka na lakovacie valce		
39
Odmerné vedro 10 l 		
39
Miešacie vedro 30 l			
39
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Obsah materiály pre Obklady
Nivelačná hmota
LEWELL ST 330 Standard		
Nivelačná hmota LEWELL NA 320

58
58

3. Obkladanie
Zušľachťovacia emulzia S 2 		
59
Stavebné a obkladové lepidlo
Murexin BFK 03 			59
Murexin Baukleber Plus		
59
Lepiaca malta KF 20		 59
Lepiaca malta Profiflex Maxi MB 25
59
Lepiaca malta Profiflex KPF 35
60
Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31 60
1. Prípravné látky
Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
60
Superzáklad D 4 Rapid		 50
Pružná lepiaca malta šedá
Hĺbkový základ LF 1		50
KGF 65 bezprašná 		60
Vyrovnávacia malta AM 20		
50
Pružná lepiaca malta biela
Rýchla vyrovnávacia
KWF 61 bezprašná			60
malta Trass AM 50			50
Pružná lepiaca malta Trass KTF 55
61
Repol Sanačná malta s vláknami 		
Pružná lepiaca malta Maximo M 41
61
SMF 30				51
Super rýchla lepiaca malta SK 15
61
Rýchly poter SE 24 		51
Pružná lepiaca malta
Drenážna malta Trass DMT 40
51
rýchlotuhnúca biela SFK 81		
61
Izolačná sada ADS 100 		
52
Pružná lepiaca malta rýchla
Tekutá fólia 1 KS 			
52
Trass SFK 85 			61
Tekutá fólia 1 KS - Rapid 		
52
Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2 62
Profi tesniaca fólia rýchla
Lepiaca malta do tekutého
Maximo PSM 1K 			
52
lôžka FBS 75			62
Profi tesniaca fólia PD 1K 		
53
Hydroizolačná lepiaca
Hydroizolačná lepiaca
malta šedá DKM 95 		 62
malta šedá DKM 95			53
Disperzné lepidlo na obklad KD 11
62
Izolačná fólia DF 2K		53
Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91 63
Tekutá fólia 2 KS 			53
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88
63
Hydro Basic 2K			54
Univerzálne lepidlo
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99
54
X-Bond MS-K88 EXPRESS 		
63
Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100 54
4. Škárovanie
Izolačná samolepiaca páska DBS 50
54
Izolačná páska DB 70		 55
Škárovacia malta
Tesniaca manžeta
FM 60 Premium Classic / Trend
65
DZ 35 mm a DZ 70 mm 		
55
Škárovacia malta
Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh
55
FM 60 Premium Classic / Trend
66
Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh
55
Emulzia pre škárovacie malty FE 85
67
Izolácia podlahovej vpuste		
56
Škárovacia malta Profi FX 65 		
68
Výstuž trhlín GL			56
Škárovacia malta Trass FMT 15
69
Murexin Energy Textile
Škárovacia malta kameninová
- sklotextilná mriežka 		
56
Trass SF 50			69
Zosilňovacia tkanina 		
56
Rýchla škárovacia malta SFU 77
69
Podlahová platňa UniTop		
56
Škárovacia malta drenážna PF 30
70
Škárovacia malta Extrém FME 80
70
2. Nivelačné, výplňové
Epoxidová škárovacia malta FMY 90
71
a stierkové hmoty
Škárovací tmel X-Bond MS-D 81
71
Silikónové tesnenie škár
Nivelačná hmota ST 25		 57
SIL 60 Classic / Trend 		
72
Nivelačná hmota Extrém NE 30
57
Sanitárny silikón Profi SIL 65
73
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30 57
Silikónové tesnenie škár
Nivelačná hmota CA 15 		
57
pre mramor SIL 50 			73
Nivelačná hmota
Uhladzovací postrek UG 1 		
73
LEWELL ST 215 Standard		
58
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5. Doplnky
Glitre do epoxidovej škárovacej malty
Odstraňovač epoxidových
škárovacích mált ERY 92 		
Škárovací povraz 			
Uni-Flex magnety Classic		
Uni-Flex magnety Profi		

74
74
74
74
74

6. Ukončovacie lišty obkladov
Ukon. lišta obkladov pravouhlá
Ukon. lišta obkladov oblúková		
Ukončenie oblúkovej lišty		
PVC ukon. lišta obkladov pravouhlá
PVC ukon. lišta obkladov oblúková
PVC ukončenie oblúkovej lišty		
Dilatačný profil			
Dilatačný profil - úzky		
Dilatačný profil - nerez		
Ukon. profil štvorhranný		
Ukončenie pre štvorhranný profil
Schodišťový profil nerez		
Ukončenie pre schodišťový profil nerez
Rohový nerezový ochranný profil
Hliníkový terasový profil		
Balkónový profil - Profi		
Balkónový profil - Profi		

75
76
77
78
78
78
79
79
79
80
80
80
80
80
81
81
82

7. Čistenie a ošetrovanie
Kyselinový čistič Colo SR 30		
Alkalický čistič Colo AR 30		
Hĺbkový čistič Colo GR 20 		
Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50
Impregnačný prostriedok Cura IG 20
Ošetrovací olej Cura IL 20 		
Kamenná pečať Cura SI 90 		
Zintenzívňovač škár. mált Cura FV 90

83
83
83
83
84
84
84
84

8. Náradie
Stierka na FMY 90			
Hubka na umývanie FMY 90		
Hubka a stierka na škárovanie
Hladítko s polkruhovými zubmi nerez
Hladítko s Holo-top ozubením nerez
Nivelačné kliešte 			
Nivelačný klin			
Nivelačná spona			

85
85
85
85
86
86
86
86

9. Vzorkovnice
Vzorkovnica FM 60 Premium a SIL 60 87
Vzorkovnica FM 60 Premium
a SIL 60 - vejár			
87
Vzorkovnica FMT 15, SF 50 a PF 30
87
Vzorkovnica FMY 90		
87
Vzorkovnica tekutých hydroizolačných
membrán Murexin			87
Reklamný regál Murexin		
87
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Obsah materiály pre Liate podlahy
3. Polyuretánové

7. Príslušenstvo

PU stierka elastická PU 300 115
PU stierka elastická PU 400 115
Polyuretánový náter PU 40 
115

Posypové čipsy VF124
Vzorkovnica
epox. a polyur. podl. systémov
124
Ukončovacia lišta Epoxy125
HOCO - Zošívacie spony 
125
Kremičitý piesok125
Tixotropná prísada Epoxy TE 2K 125
Epoxidové riedidlo EP V4 125

4. ASD vodivé podlahy

1. AQUAPOX
Aqua Primer AP 2000 107
Aqua Sealing AS 1500 107
Aqua Topcoat EP 150 TC107

2. Epoxidové
Repol Epoxidová impregnácia EP 1 109
Epoxidová impregnácia IH 16 109
Epoxidová živicová báza EP 70 BM 109
Epoxidová živica Express Coat EC 60110
Epoxidový konečný náter farebný EP 20110
Epoxi Topcoat EP 100 TC 110
Epoxy Clear Coat CC 200111
Epoxidová živica EP 220 111
Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170111
Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic 111
Epoxidová stierka EP 2 
112
Epoxidová stierka EP 3113
Farebná epoxidová živica MHF 10 
113

Aquapox ASG 170 116
Antistatický epoxidový náter ASV 106117
Epoxidová stierka ASD 130 117
Medený pás KB 20 
117

5. Koberec z prírodného kameňa
Koberec z prírodného kameňa PU 1K 118
Prírodný piesok 
118
Mramorový piesok Colorit MG 24 
119
Mramorový piesok Mediteran M 36
120
Ukončovací profil STONE „L“
120
Schodiskový profil STONE 
121
Terasový profil STONE 
121
Balkónový profil STONE 
121
Vzorkovnica Koberec
z prírodného kameňa
122
Tixotropná prísada SN 1K 122
Kamenná pasta SP 15 122

8. Čističe
Impregnačná pasta Cura IP 30 126
Kyselinový čistič Colo SR 30 126
Alkalický čistič Colo AR 30 126
Hĺbkový čistič Colo GR 20 126
Odstraňovač olejových škvŕn 
126
Multikraft RED126

6. Akrylátové
Uzatvárací náter na podlahy BV 20123

Obsah materiály pre Stavebné izolácie
2. Bitúmenové

4. Utesnenie škár

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS135
Hrubovrstvá izolačná
stierka 1K Express 135
Hrubovrstvá izolačná
stierka 2K Standard135
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS 135

Primer PU 150138
Plastická zálievka PU 50138
Škárovacia hmota PU 15138

3. Nebitúmenové
1. Prípravné látky
Izolačný základ AG 3 134
Izolačný náter 111 N 134
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5. Príslušenstvo
Škárovací povraz139
Izolačná samolepiaca páska DBS 50139
Murexin Energy Textile139

Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF136
Univerzálna izolácia PU 500 136
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99 137
Hydroizolačná stierka šedá DS 28 137
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Obsah materiály pre Betón
Repol Zálievková malta VS 10145
Podlahové tvrdidlo BH 100145
Podlahové tvrdidlo BH 400145

3. Ochrana

1. Prísady
Vodotesniaca prísada do betónu DM 40 142
Ochrana betónu a malty
proti mrazu FS 10142
Adhézna emulzia HE 20142
Zušľachťovač vykurovaného
poteru HV 05 143
Urýchľovač tuhnutia X 3 143
Austrofaser PP 12 mm
143
MFT - oceľové vlákna143

2. Priemyselné podlahy
Nivelačná hmota Industrie FMI 50 144
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30144
Repol Zálievková malta VM 40144
Repol Zálievková malta VM 30144
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Lítiová impregnácia LI 12146
Betónová impregnácia TE 18146
Impregnácia betónovej podlahy NE 24146
Impregnácia podlahy a stien IG 03 
147
Repol Silikónová
impregnácia S 4 - Anti grafity147
Ochrana proti odparovaniu LF 3147

4. Opravy


Repol Epoxidová impregnácia EP 1 148
Repol Ochrana výstuže BS 7148
Repol Adhézny mostík HS 1148
Repol Ľahká malta LM 20148
Repol Jemná sanačná malta SM 20149
Repol Hrubá sanačná malta SM 40149
Repol Oprávková malta RM 04149
Repol Sanačná malta s vláknami
SMF 30149
Repol Betónová stierka BS 05 G150
Repol Betónová stierka BS 10 W150
Repol Betónová kozmetika BK 05150
Euro Housepaint RA 100		
150

Injektážna emulzia Inject IM 55
151
Injektážna sada Inject IS 48151
Injektážny lievik Inject SW 30151
Kapilárny knôt Inject 151
Sanačná omietka Kemasan 550
152
Sušiaca omietka Kemasan 580
153
Sanačná omietka na báze prírodného
Románskeho vápna Kemasan 590
153
Jemná sušiaca omietka na báze prirodného
Románskeho vápna Kemasan 590 F
153

5. Špeciálne produkty


Fixovací cement 154
Rýchla fixačná malta BP 33 154
Šamotova malta OM 20154
Piesok na škárovanie FUGA SAND
154
Piesok na detské ihriská BABY SAND 154

6. Príslušenstvo
Hliníkový terasový profil155
Balkónový profil - Profi
155
Balkónový profil - Exkluzív
156
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Obsah materiály pre Nátery
6. Riedidlá
KH riedidlo TE 300		
Univerzálne riedidlo UV 80

169
169

7. Lepiace a stierkovacie malty
Energy Diamond Maximo M 70170
Murexin Energy Pena170
Murexin Energy Top 170
Murexin Energy Star170
Murexin Energy Contact 171
Fasádna stierka Durapid FA 35171

1. Prípravné a penetračné nátery
Hĺbkový základ LF 14
Biely základný náter LF 11
Silikátový základ Fixativ SK 11
Škárovací akryl AC 10
Škárovací akryl AC 15

160
160
161
161
161

2. Stenové stierky
Hrubá hladená stierka Durapid XL 25
Jemná hladená stierka Durapid XS 40
Striekaná hladená stierka
Durapid M 65 		
Objektová stierka Durapid OS 45
Jemná vápenná stierka
Durapid CA 480 		
Striekaná stierka Durapid FS 50
Airless stierka Durapid AS 30
Ľahká stierka Maximo LS 85
Striekaná stierka Gullspack S 70
Hotová stierka Durapid HS 80
Striekaná stierka Durapid XL 90

162
162
162
162
163
163
163
164
164
164
164

3. Interiérové a exteriérové farby
Raumweiss RW 150
Austro Norm AN 750
Profi Weiss PW 400		
Interiérová farba Maximo AM 2700
Mattlatex LX 5000
Seidenlatex LX 6000
Euro Housepaint RA 100

165
165
165
165
166
166
166

4. Lazúry
Impregnačný základ HL 250
Lazúra na drevo HL 2500
Aqua lazúra na drevo HL 3500
Vzorkovnica lazúr HL 2500

167
167
168
168

5. Špeciálne farby
Líniová farba SC 16		
Aqua farba na betón RC 414
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169
169

8. Izolačné platne a sieťky
Murexin Energy Panel EPS-F 171
Murexin Energy Panel
EPS-F Plus Grafit 171
Murexin Energy Panel XPS 171
Murexin Energy minerálne
fasádne izolačné dosky172
Murexin Energy Textile 172
Pancierová sieťka
172

Layerov odkvapový profil Profi 
179
Omietnik PVC so sieťkou na oblúky 
179
Zakladací soklový profil
pre Murexin ESS 
179
Odkvapový profil PVC
pre zakladací profil
179
Dilatačný profil E 
180
Dilatačný profil V
180
Krycí profil pre dilatačný profil E, V
180
Podložka k zakladaciemu
soklovému profilu
180
Spojka k zakladaciemu
soklovému profilu
180
Vzorkovnica Murexin World
180
Skrutkovacia kotva
STR U 2G EJOTHERM181
Natĺkacia kotva H4 eco EJOTHERM181
Natĺkacia kotva H3 EJOTHERM181
Zátka EJOTHERM STR U-EPS182
Zátka EJOTHERM STR U-MW
182
Montážny prípravok
EJOTHERM STR tool 2G182
Čistič fasád 
182

9. Penetračné nátery a omietky
Murexin Energy Primer172
Murexin Energy Brilliant 173
Murexin Energy Crystal173
Murexin Energy Furioso173
Murexin Energy Clean173
Murexin Energy Fine174
Murexin Energy Design174
Murexin Energy Creative 174

10. Fasádne farby


Murexin Energy Brilliant 
176
Murexin Energy Crystal176
Murexin Energy Furioso176
Murexin Energy Clean176
Murexin Energy Real Colour176

11. Profily a príslušenstvo


Omietnik rohový so sieťkou - vnútorný
Dilatačný profil so sieťkou
Ukončovací profil „L“ so sieťkou
Ukončovací profil pri oplechovaní
Okenný tesniaci profil
Okenný tesniaci profil APU so sieťkou
Rohový profil FLEXI
Podparapetný profil LPE
Rohový profil PVC so sieťkou
Rohový profil AL so sieťkou 
Nadokenný profil PVC
s nepriznaným odkvapom 

177
177
177
177
178
178
178
178
178
178
179
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1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Penetračný náter D 1

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Voranstrich D 1)

Vysokokvalitný umeloživičný disperzný prednáter na predbežnú prípravu nasiakavých podkladov ako sú nové cementové
potery a hrubé betónové plochy pred niveláciou. Používajte riedený s vodou v pomere 1:2 - 1:3.
Spotreba: 0,05 kg/m2
1 kg
5 kg
10 kg
200 kg

84 ks/pal.
42 ks/pal.
2 ks/pal.

Superzáklad D 4

9002689067177
9002689061564
9002689063353
9002689063148

6717
6156
6335
6314

5,299
4,347
4,058
3,518

6,36
26,08
48,70
844,32

(Supergrund D 4)

Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový spojovací a prídržný náter s obsahom kremičitého piesku. Po vyschnutí
vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady, drevené a asfaltové podklady, a po dostatočnom
zriedení s vodou (až do 1:1) aj na nasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolácií a na zvýšenie prídržnosti následných vrstiev na stenách a podlahách, v interiéri.
Spotreba: 0,10 - 0,15 kg/m2
1 kg
5 kg
10 kg

10 ks/kart., 320ks/pal.
85 ks/pal.
36 ks/pal.

Špeciálny adhézny mostík DX 9

9439
10053
9234

10,421
5,930
4,610

12,51
35,58
55,32

(Spezial-Haftgrund DX 9)

Jednozložkový, na spracovanie pripravený penetračný náter výrazne zlepšujúci priľnavosť následných vrstiev, bez obsahu
rozpúšťadiel na báze špeciálnych disperzií.Na prípravu nasiakavých a nenasiakavých podkladov v interiéri a zastrešených/
chránených vonkajších priestoroch.Vhodný ako hĺbková penetrácia pre nasiakavé minerálne podklady, ako cementové,
anhydritové a magnezitové potery (aj s podlahovým kúrením) zriedený s vodou. Tiež vhodný na penetrovanie pred lepením
parkiet so všetkými Murexin MS a PUR lepidlami, ktoré neobsahujú zmäkčovadlá. Rovnako je vhodný ako adhézny mostík
pre následné nanášanie mált a stierok na dlaždice, terazzo, pevne držiace a vode odolné zvyšky lepidiel, epoxidové nátery,
parozábrany na epoxidovej a MS báze (bez obsahu zmäkčovadiel), drevené podklady, kov a dobre prebrúsené liate asfalty.
• rýchloschnúci
• nízka spotreba
• univerzálne použitie

Spotreba: 1 kg na cca 14-20 m2 t.j 0,05-0,07 kg/m2
1 kg
10 kg

42 ks/ 1.pal.

Hĺbkový základ D 7

9002689165415

16541S
16541

10,525
7,758

12,63
93,10

(Tiefengrund D 7)

Bezrozpúšťadlový disperzný penetračný náter, čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu podkladu.Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri na savé podklady ako penetračný náter pod všetky Murexin nivelačné hmoty. Je vhodný aj ako penetrácia
pred lepením disperznými umeloživičnými lepidlami a lepidlami na MS báze.
Spotreba: 0,15 kg/m2
10 kg

12

42 ks/pal.

9002689108368

10836

4,674

56,09
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Penetračný náter PU 5 Express

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Voranstrich PU 5 Express)

Jednozložkový, rýchlo schnúci, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúci penetračný náter na báze špičkových PU živíc. Ideálny
na penetráciu veľmi nasiakavých a šprašňujúcich poterov (najmä anhydritových poterov, suchých poterov a sadrových
stavebných dielcov), na potery s podlahovým vykurovaním pred lepením s PU a MS lepidlami. Vhodný aj na vytvorenie
parozábrany na cementových poteroch bez podlahového vykurovania proti zvyškovej vlhkosti do 3,5 %. Čas schnutia ako
penetrácia: cca 2 hod. Čas schnutia ako parozábrana: cca 12 hod.
Spotreba: cca 150 – 200 g/m2 ako penetrácia
cca 300 – 450 g/m2/ 2 nátery ako parozábrana proti zvyškovej vlhkosti do 3,5 %
11 kg

42 ks/pal

Silanová impregnácia MS X 1

NOVINKA
• 1-zložkový
• nízka viskozita
• prepracovatelná po
2-3 hod.

9002689160540

• bez obsahu prchavých látok
• valcovateľný
• spevňuje podklad
• pod všetky krytiny
a parkety

12,909

170,40

(Silan-Verfestigungsharz MS-X 1)

Špeciálny, rýchly, impregnačný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov pre hĺbkové spevnenie nesúdržných minerálnych podkladov v interiéri, ako sú betón, cementové a anhydritové potery. Neobsahuje žiadne
prchavé látky. Pri aplikácii pod nivelačné hmoty a lepiace malty sa musí impregnovaný podklad následne penetrovať s
Špeciálny adhézny mostík DX9. Vhodný pod všetky Murexin MS a PU lepidlá. Nie je vhodný ako parozábrana. Pre tento
prípad treba následne aplikovať Silanová parozábrana MS-X3. Pochôdzna a prepracovateľná po cca 2-3 hod. Ekologická
varianta k epoxidovým živiciam.
Spotreba: cca 200 - 700 g/m² v závislosti od kvality podkladu
10 kg

42 ks/pal

Silanová parozábrana MS-X 3

NOVINKA

16054

9002689309628

30962

36,036

432,43

(Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3)

Špeciálny, rýchly penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov pre spevnenie nesúdržných minerálnych podkladov. Použiteľný aj ako účinná parozábrana proti zvyškovej vlhkosti na cementových poteroch a
betóne až do 4,5% - pri podlahovom vykurovaní do 3%. Neobsahuje žiadne prchavé látky. Vhodný pod všetky Murexin MS
a PU lepidlá. Pochôdzny a prepracovateľný po cca 3-4 hod.
Spotreba: cca 100 - 200 g/m2 ako penetračný náter
min. 300 g/m2 ako parozábrana proti zvyškovej vlhkosti do 4,5 % (stierka A2 alebo valec-špeciál M3)
10 kg
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42 ks/pal

9002689304678

30467

37,231

446,77
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Podlahy

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Epoxidová parozábrana 2K EP 170

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170)

Epoxidová 2-zložková živica, neobsahujúca emisie, na vytvorenie účinnej parozábrany proti nadmernej zvyškovej vlhkosti
na cementových podkladoch a betónoch až do 6,0 % CM! Vhodná aj ako alternatívna izolácia betónových prvkov a plôch,
ktoré sú v priamom styku so zeminou, betónových dék, na spevnenie všetkých typov stavebných podkladov a to v interiéri
ako aj exteriéri. 2K EP 170 je ideálne spojivo na použitie do epoxidových mált, vďaka minimálnemu povrchovému napätiu
vytvára rovnomernú vrstvu aj pri malých hrúbkach (napr. na OSB doskách)
Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 2:1
Spotreba: c ca 200 - 300 g/m2 ako penetračný náter
min. 450 - 600 g/m2 ako parozábrana proti zvyškovej vlhkosti do 6,0 % CM
4,5 kg
3 kg
1,5 kg

komp. A
komp. B

80 ks/pal.
196 ks/pal.

9002689158844
9002689158851

15884
15885

12 kg
8 kg
4 kg

komp. A
komp. B

33 ks/pal.
80 ks/pal.

9002689158899
9002689158905

15889
15890

30 kg
20 kg
10 kg

komp. A
komp. B

16 ks/pal.
42 ks/pal.

9002689158868
9002689158875

15886
15887

Živica na zošívanie 2K SI 60

18,385

99,28

15,540

223,78

13,449

484,16

(Giessharz 2K SI 60)

Dvojzložková živica na báze silikátov v kombinácii s PUR, určená na pevné zošívanie, lepenie, a vypĺňanie trhlín v poteroch
a v betóne. Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri. Vhodná aj na lepenie, napr. kovových a drevených líšt na betón,
kameň, keramiku. Doba tuhnutia: 45 min.
Spotreba: v závislosti od šírky a hĺbky trhlín
cena za kus

600 ml

komp. A+B

5 ks/kart., 39 ks/pal.

Živica na zošívanie 2K - HOCO 24

9002689151685

15168

17,681

21,22

(Giessharz 2K HOCO 24)

Dvojzložková polyesterová živica na pevnostné zalievanie a spojenie trhlín v poteroch, na prípravu rýchlej stierky, na
lepenie kameňa, dreva, kovu, betónu a na upevňovanie výstužných profilov, schodiskových líšt a ďalších drevených, alebo
kovových profilov.
Spotreba: cca 1 kg hotovej zmesi = cca 0,7 l objemu
cena za kus

0,55 kg

14

komp. A+B

4 ks/kart., 240 ks/pal.

9002689364153

36415

19,934

23,92
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

HOCO - Zošívacie spony

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(HOCO - Estrichklammern)

Špeciálne profilované pásiky z vysokohodnotnej ocele k tzv. zošívaniu trhlín v betónoch a poteroch pomocou Murexin
Epoxidovej živicovej bázy EP70 BM, alebo živice na zošívanie 2 K - HOCO 24.
cena za kartón

1 kartón
1 kartón

500 ks/kart.
100 ks/kart.

270 kart./pal.

Výstuž trhlín GL

9002689100515

10051
10051MB

41,495
8,899

49,79
10,68

(Rissarmierungsbahn GL)

Jednosmerne orientované vlákna s extrémnou pevnosťou v ťahu ako aj extrémnou odolnosťou v zlome. Pre jednoduchšiu a
precíznu manipuláciu sú vlákna nalepené na transportnej fólii. Výstuž trhlín GL sa používa na preklenutie trhlín, pracovných
škár, nahrádza zošívanie. Transportná fólia s vláknami sa ukladá do kvalitnej lepiacej malty, napr. Murexin Rýchla pružná
lepiaca malta TRASS SFK 85, alebo do vysprávkovej hmoty, napr. Murexin Výpĺňová a oprávková hmota SF 83.
Šírka rolky: 60 cm, dĺžka rolky: 12 bm
7,2 m2

96 ks/pal.

Zosilňovacia tkanina

9002689165460

16546

14,584

126,01

(Entkoppelungsvlies)

Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do
lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos ťahových a tlakových síl medzi
podkladom a dlažbou/parketami. Je výborným doplnkom pri sanácií starých podláh a pri lepení veľkoformátových dlažieb
a dlažieb s hranou väčšou ako 30 cm. Šírka = 1 m , hrúbka = 1,2 mm
50 m2

Quarzsand
QS 98

12 ks/pal.

9002428125921

Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8

12592

5,008

300,48

7706

0,455

13,65

(Quarzsand QS 98 0,3 - 0,8)

Kremičitý piesok zrnitosti 0,3 - 0,8 mm
25 kg
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40 ks/pal.

9002689077060
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Podlahy

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

BR

Popis výrobku, použitie a spotreba

ED

RT•

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Nivelliermasse Maximo M 61)

Murexin Nivelačná hmota Maximo M 61 je prášková, umelou živicou zušľachtená, rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota
pre hrúbky vrstvy 2-15 mm. Má znížený obsah prachových častíc, je pochôdzna po 2 - 4 hod. Oproti bežným nivelačným
hmotám ma nižšiu spotrebu o cca 20 %! Vhodná na vyrovnanie podkladu pred pokladaním podlahových krytín všetkého
druhu. Je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie, vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno akumulačnej schopnosti môže znížiť náklady na vykurovanie až o 12 %.

RE D U

C

DU

ST

EAN kód

Nivelačná hmota Maximo M 61

E DUZ

IE

• STAU

Výrobok

C 40
30

DIN EN 13813

F7
F10

FÜR DIE
PERFEKTE OBERFLÄCHE

Rasche Trocknung
Spezialverflüssiger
Bessere Schleifbarkeit
Hohe Saugfähigkeit

Spotreba: cca 1,1 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
13 kg

72 ks/pal.

Nivelačná hmota ST 12

9002689138402

13840

1,893

29,53

(Nivelliermasse ST 12)

Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce. Obsahuje
veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 2 mm, max. hrúbka vrstvy 12 mm.
Spotreba: 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
C 25
F5

25 kg

48 ks/pal.

Nivelačná hmota ST 25

5996504113955

11395

0,605

18,15

(Nivelliermasse ST 25)

Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce, určená na
vyrovnanie väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 3 mm,
max. hrúbka vrstvy 35 mm.
Spotreba: 1,7 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
C 25
F5

16

25 kg

48 ks/pal.

9002689114932

11493

0,696

20,88
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Nivelliermasse Objekt Plus OS 50)

Veľmi jemná, cementová, nivelačná hmota určená na dokonalé vyrovnanie podkladu. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín. Max. hrúbka vrstvy: 15 mm. Vhodná aj na podlahové kúrenie.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy.

C 30
F10

25 kg

48 ks/pal

9002689059554

5955

0,773

23,19

Nivelačná hmota LEWELL PR 110 PROFI
Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živicami zušľachtená nivelačná hmota hydraulicky vytvrdzujúca bez
pnutia. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 2 až 10 mm, pred lepením dlažby a pokládkou podllahovín každého druhu ako aj parkiet. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.
C 30

Spotreba: 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy

F6

NOVINKA

25 kg

48 ks/pal.

5996504610300

Nivelačná hmota Extrém NE 30

61030

0,713

21,39

(Nivelliermasse Extrem NE 30)

Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie
a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 3 mm do 30 mm.
Spotreba: cca 1,7 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy

C 40
DIN EN 13813

BR

25 kg

E DUZ

IE

RE D U

C

DU

ST

48 ks/pal.

Rýchla nivelačná hmota SL 52

5996504061768

6176

0,865

25,95

(Schnellspachtelmasse SL 52)

ED

RT•

• STAU

F7
F10

C 40
60

DIN EN 13813

F15
F10

Mimoriadne rýchla a pevná nivelačná hmota, kryštalicky tuhnúca s redukovaným obsahom prachových častíc. Pre použitie
len v interiéri, pre hrúbky 2-20 mm. Pri hrúbkach nad 4 mm je možné pridať plnivo, kremičitý piesok (zrnitosť 0,3-0,8),
max 35 %! Pochôdzna po cca 1 hod., pokládka paropriepustných podlahovín už po cca 1,5 hod.!
Spotreba: cca 1,4 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
25 kg
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48 ks/pal.

9002689133032

13303

1,409

42,27
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Podlahy

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75
(Holzboden-Nivelliermasse NH75)

C 40
F10

Samonivelačná cementová stierková hmota s obsahom umelých vlákien na sanáciu starých drevených podláh. Vhodná
na zhotovenie vysokozaťažiteľných rovinných podkladov v interiéroch. Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm, max 20 mm. Nie je
potrebná armovacia tkanina.
Spotreba: cca 1,25 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
20 kg

48 ks/pal.

9002689055495

Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30

5549

1,916

45,98

(Nivelliermasse Außen FMA 30)

Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných
podkladov a spádovaných podláh do 3 % vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
Pre hrúbky 5 - 30 mm.
C 30
25
DIN EN 13813

F7

Spotreba: cca 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
25 kg

48 ks/pal.

9002689078722

Nivelačná hmota Industrie FMI 50

7872

0,950

28,50

(Nivelliermasse Industrie FMI 50)

Cementová, vysokokvalitná, nivelačná hmota špeciálne vyvinutá pre vysoké zaťaženie v exteriéri a interiéri. Je ideálne
pre vytvorenie podláh v priemyselných prevádzkach, skladoch, garážach, pivniciach. Vytvára bezprašný povrch, dodatočné pečatenie nie je nevyhnutné. Min. hrúbka vrstvy 3 mm, max. hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku 50 mm.
Spotreba: cca 1,7 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
C 40
30
DIN EN 13813

F10

25 kg

48 ks/pal.

Nivelačná hmota CA 20
C 25
F7

14813

1,523

45,69

(Nivelliermasse CA 20)

Prášková nivelačná hmota na báze kalciumsulfátu pre hrúbky 2-20 mm, na vyrovnávanie anhydritových a sadrových,
cementových podkladov. Vhodná pod lepenú dlažbu, koberce, parkety, plávajúce podlahoviny, na podlahové vykurovanie.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
25 kg

18

9002689148135

48 ks/pal.

9002689120964

12096

0,557

16,71
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Nivelačná hmota CA 60
C 50
F10

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Nivelliermasse CA 40)

Prášková, rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota na báze kalciumsulfátu s veľmi dobrým rozlivom a tuhnúca úplne bez
pnutia. Len v interiéri, určená na vyrovnávanie väčších nerovností, hlavne podkladov s kalciumsulfátovým spojivom, tiež
na cementové a liate asfaltové potery pri novostavbách a rekonštrukciách. Pre hrúbky vrstiev 2 až 35 mm. Vytvára pevný,
a ideálne rovný podklad, pred kladením podlahových krytín a parkiet. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie
kolieskovým nábytkom.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy

NOVINKA
• bez pnutia
• rýchla pokládka
krytín
• do hrúbky 35 mm

25 kg

48 ks/pal.

9002689307228

30722

0,998

29,94

Výplňová a oprávková hmota SF 83
(Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein)

C 30
F7

Veľmi jemná a vysoko pevná oprávková hmota určená na vyrovnanie nerovností 0-40 mm. Ideálna na vyrovnanie schodov, podest a malých dier. Už po 15 min je možné materiál začisťovať, orezávať. Pokládka podlahovím už po 90 min.
Vhodná na podlahové kúrenie.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
25 kg

48 ks/pal.

9002689142140

Výplňová a oprávková hmota CA 85

14214

1,580

47,40

(Füll- und Reparaturmasse CA 85)

Rýchlotuhnúca oprávková hmota na báze kalciumsulfátov, tvrdne bez pnutia. Vhodná na vyrovnávacie a oprávkové práce
ako napr. vypĺňanie dier a priehlbín v podklade na báze kalciumsulfátu, horečnatej maltoviny a podkladov z liatych asfaltov. Pochôdzna po 30 - 40 min, prelievanie po 2 - 3 hod. Vhodná na podlahové vykurovanie. Max. hrúbka vrstvy: 50 mm.
C7
F4

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
25 kg

Murefix MF 4
C 35
F10

48 ks/pal.

9002689115656

11565

1,289

38,67

(Murefix MF 4)

Prášková, vysokopevná, rýchloschnúca, hydraulicky vytvrdzujúca vysprávková hmota s obsahom umelých živíc, pre
podlahy a steny v interiéri. Vhodná na vyspravenie dier a jemných nerovností na cementových a anhydritových poteroch
a nivelačných hmotách, na vyhladenie OSB dosiek, keramických obkladov a dlažieb a opravu betónových povrchov.
Použiteľná v hrúbkach 0 - 4 mm. Pochôdzna po: 20 - 30 min, podkládka po 30 - 45 min.
Spotreba: 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
6 kg
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85 ks/pal.

9002689115663

11566

4,134

29,76
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Podlahy

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Rýchly poter SE 24

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Schnellestrich SE 24)

Hotový, univerzálne použiteľný, poter so zrýchleným tuhnutím a nizkou zbytkovou vlhkosťou. Vhodný na vytvorenie
plávajúcich ako aj spriahnutých poterov. Vhodný pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, do priestorov so stredne veľkým
vlhkostným režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Vhodný na podlahové vykurovanie, pochôdzny po cca
24 hod, pokládka paropriepustných podlahových krytín po cca 24 - 48 hod. Pre ručné aj strojné spracovanie.
C 30
F5

Spotreba: cca 20 kg/m2/1 cm hrúbky vrstvy
25 kg

56 ks/pal.

9002428089415

Obvodová dilatačná páska samolepiaca RS 50

8941

0,562

16,86

(Randdämmstreifen selbstklebend RS 50)

Samolepiaca, polyetylénová, penová páska na vytvorenie obvodových dilatácii pri vylievaní nivelačných stierok,
epoxidových stierok, plávajúcich poterov alebo betonárskych prácach.
20 m

5 ks/kart., 90 ks/pal.

Výstužná tkanina GL

9002689130567

13056

2,271

54,50

(Verstärkungsmatte GL)

Alkáliám odolná tkanina zo sklenných vlákien pre zlepšenie a vystuženie vyrovnávacích a nivelačných hmôt. Zvyšuje
pevnosť v ťahu, v ťahu za ohybu a tiež odolnosť voči nárazu (znižuje riziko tvorby trhlín). Vhodné použitie pri kritických
podkladoch (popraskané potery) a pri prechodoch medzi rôznymi stavebnými materiálmi. Šírka 100 cm, dĺžka 30 bm,
hrúbka 1 mm.
97,5 m2

16890

Výstužné vlákna GL

11,176

1 307,59

(Verstärkungsfaser GL)

Alkáliám odolné sklenné vlákna pre zlepšenie a vystuženie vyrovnávacích a nivelačných hmôt. Zvyšuje pevnosť v ťahu, v
ťahu za ohybu a tiež odolnosť voči nárazu (znižuje riziko tvorby trhlín). Vhodné použitie pri kritických podkladoch (popraskané potery) a pri prechodoch medzi rôznymi stavebnými materiálmi. Vlákna najprv rozmiešať v zámesovej vode.
Spotreba vody: 250 g/25 kg
1 vr.

20

250 g

9002689084297

8429

9,937

11,92
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●

Brúsenie

●

●

●

●

●

●

Vysávanie a vyčistenie

●

●

●

●

●

●

Oprava trhlín s EP-živicami

●

●

●

●

●

●

Oprava trhlín s 2K-HOCO 24

●

●

●

●

●

●

Epoxid, Polyuretán

Dlažba

Plávajúce podlahoviny

Parkety - hotové

Parkety - masív

Koberce

Linoleum

A/N
A/N

A/N

Špeciálny adhézny mostík DX 9

A/N

A/N

Penetračný náter PU 5

A /N
*

A/N

A/A

Epoxidové živice
EP 70 BM ; 2K EP 170 ; EC 60

15

24-48

Nivelačná hmota LEWELL ST 330
STANDARD

C25/F5

30

24-72

Nivelačná hmota
Objekt Plus OS 50

C30/F10

15

24-36

<

<

<

<

<

Nivelačná hmota LEWELL PR 110
PROFI

C30/F6

10

18-36

<

<

<

<

<

<
<
<
<
<
<

<

<

<

<

<

<

*

<
<

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<

<

<
<
<
<

*
<

<
<

<

<

<

<

<

<
<
<
<

<
<

<

<

<

<

<
<
<
<
<
<
<

<

<

<

<

<

<
<
<
<

*
<

<

<

<

<

<
<
<

<

<

<

<

<

<

<

<

<
<

<

<

<
<
<

<
<
<
<

<

*
<

0,5

<

4

<

C35/F10

<

Murefix MF 4

<

2-3

<

50

<

C12/F4

<

Výplňová a oprávková
hmota CA 85

<

0,5

<

40

<

C30/F7

<

Výplňová a oprávková
hmota SF 83

<

24-48

*

<

50

*

<

C30/F10

<

Nivelačná hmota
Industrie FMI 50

<

24-48

<

20

<

C25/F6

<

Nivelačná hmota LEWELL
NA 320

<

24-36

<

30

<

C25/F7

<

Nivelačná hmota
pre exteriér FMA 30

<

24-36

<

15

<

C25/F7

<

Nivelačná hmota CA 15

*

<

24-36

<

20

<

C30/F7

<

Nivelačná hmota CA 20

<

24-36

<

20

<

C40/F10

<

Nivelačná hmota na drevené
podlahy NH 75

<

1-12

<

24-48

20

<

30

C60/F15

<

C40/F7

Rýchla nivelačná hmota SL 52

<

Nivelačná hmota Extrém NE 30

<

C25/F5

<

24-48

<

35

<

C25/F5

Nivelačná hmota LEWELL ST 215
STANDARD

<

Nivelačná hmota ST 25

<

18-36

<

12-24

12

<

10

C25/F5

<

C30/F7

Nivelačná hmota ST 12

<

Nivelačná hmota Maximo M 61

<

A/A

<

A/N

<

A/A

<

A/N

<

A*/N

<

A /N

<

A/N

A/N

*

<

A/A

A/N

<

A/N

A*/N

<

A/N

A*/N

<

Hĺbkový základ D7

A*/N

<

A/N

<

A/N

<

Superzáklad D4

<

Penetrácia /
parozábrana

PVC

●

Penetračný náter D1

Stierkovanie a vyrovnanie

Cementový poter

Anhydritový poter

Dlažba / Terrazzo
Kameň

Podlahová krytina

<

Príprava

Opieskovanie/otryskanie

Betón

Drevotrieska

Drevenné podlahy

Pokládka podlahovín po
(hod.)**

Max. hrúbka vrstvy (mm)

Podklad

Triedy pevnosťi

Tabuľka je orientačným návodom pre výber
vhodnej nivelačnej hmoty, na základe našich
skúseností, vzhľadom na uvedený typ podkladu a použitej krytiny. Uvedené údaje sú
orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok.
Presnejšie informácie o vhodnosti použitia
a spracovania nájdete v technických listoch
výrobkov.

Podlahy

Vhodnosť použitia nivelačných hmôt Murexin

* vhodné s obmedzením, odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom Murexin
** časové údaje o pokládke podlahovín sú stanovené pre teplotu 20°C, relatívnu vlhkosť vzduchu 65% a hrúbku vrstvy cca 4 mm.
A = vhodné na použitie ; A* = vhodné na použitie po zriedení s vodou podľa tech.listu; N = nevhodné na použitie
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3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Lepidlo na podlahové krytiny D 321

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Bodenbelagsklebstoff D 321)

Disperzná lepiaca hmota pre CV a PVC krytiny, textilné krytiny s hladkou, razenou alebo latexovou spodnou stranou, ako
aj lepenie umelých dvojstranných a PU penových plôch na podlahu.
Spotreba: cca 300 - 450 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
14 kg

36 ks/pal.

9002689063278

Lepidlo na podlahové krytiny D 338

6327

4,283

71,95

(Einseitklebstoff D 338)

Vysokohodnotné disperzné lepidlo na báze umelých živíc s vynikajúcou lepivosťou na lepenie krytín z PVC a CV každého
druhu. Vhodné na pružné dlaždice, pre textilné krytiny s hladkým, razeným, latexovaným, syntetickým alebo polyuretánovým rubom.
Spotreba: cca 300 - 450 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
20 kg

24 ks/pal.

9002689052074

5207

3,842

92,21

Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka D 391
(Nass und Haftbett klebstoff D 391)

Disperzné lepidlo vysokej kvality určené na lepenie PVC vo forme dlaždíc a pásov na podlahy a steny. Vhodné aj na
lepenie textilných krytín s hladkou latexovou, reliéfnou latexovou alebo PU rubovou stranou.
Spotreba: cca 300 - 450 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
20 kg

24 ks/pal.

9002689066927

6692

6,277

150,65

Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300
(Spezial Haftklebstoff LF 300)

Disperzné lepidlo s obsahom umelých živíc, bez rozpúšťadiel a so zvýšenou lepivosťou. Vhodné pre PVC, CV krytiny
vo forme dlaždíc, pásov, pre pružné dlaždice, pre textilné krytiny s latexovým alebo PU rubom. Použitie na savé a po
dostatočne dlhom odvetraní aj na slabo savé a nesavé podklady. Vhodné pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.
Spotreba: cca 200 - 400 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
12 kg
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36 ks/pal.

9002689063919

6391

8,301

119,53
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Špeciálne lepidlo na linoleum a koberec DK 74
(Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74)

Disperzné lepidlo s nízkym obsahom vody a vysokou lepivosťou na lepenie linolea, korkového linolea, tkaných krytín,
textilných krytín s jutovou a syntetickou spodnou stranou. Vhodné aj na lepenie krytín s latexovou spodnou stranou a na
pokladanie plste.
Spotreba: cca 350 - 550 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
7 kg
20 kg

85 ks/pal.
24 ks/pal.

9002689055761
9002689054085

5576
5408

6,720
6,308

56,45
151,39

Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny D 495
(Designbelagsklebstoff D 495)

• obsahuje vlákna
• veľká pevnosť
v strihu
• ľahko spracovateľné

Disperzné lepidlo obsahujúce vlákna s veľkou pevnosťou v strihu, dobre držiace raster pre lepenie PVC krytín, kaučukových
krytín ako aj dizajnových podlahových krytín. Je vhodné na lepenie do mokrého lôžka, ako aj pre kontaktné lepenie.
Odporúčame použiť na lepenie všetkých typov PVC krytín, kaučukových krytín (po konzultácii), PVC-CV krytín v pásoch,
ako aj PVC-CV štvorce, dizajnových krytín, bezchlórových krytín (polyolefinové krytiny), textilných krytín s jutovou alebo
syntetickou rubovou stranou, textilných krytín s latexovou alebo PU rubovou stranou. Vhodné na podlahové vykurovanie a
zaťaženie kolieskovým nábytkom. Vhodné stierky na nanášanie: A1, A2, B1
Spotreba: cca 250 - 350 g/m2 , podľa rubovej strany krytiny a podkladu
6 kg
14 kg

85 ks/pal
36 ks/pal

Fixačný prostriedok WL 720

9002689162742
9002689158325

16274
15832

5,820
5,603

41,90
94,13

(Universalfixierung WL 720)

Fixačný prostriedok na podlahové krytiny v obývacích priestoroch. Pre CV, PVC a textilné krytiny s hladkou penovou rubovou stranou.
Spotreba: cca 100 - 150 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
5 kg
25 kg

85 ks/pal
12 ks/pal

Linotex Profi D 494

9002689101925
9002689072812

10192
7281

7,737
6,026

46,42
180,78

(Linotex Profi D 494)

Vysokohodnotné disperzno-latexové lepidlo s vysokou počiatočnou lepivosťou, na lepenie linolea v pásoch a taktiež na
lepenie korku na nasiakavé podklady.
Spotreba: cca 300 - 500 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
20 kg
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24 ks/pal.

9002689077046

7704

6,590

158,16
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Podlahy

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Kaučukové lepidlo CR 5

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Kautschukklebstoff CR 5)

Špeciálne disperzné lepidlo s extrémne rýchlou počiatočnou a celkovou pevnosťou na krytiny zo syntetického kaučuku v
pruhoch a aj vo forme dlaždic s hrúbkou menšou ako 4 mm, s brúseným rubom, ako aj na lepenie polyolefinových krytín
na nasiakavý podklad.
Spotreba: cca 350 - 400 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
14 kg

36 ks/pal.

Kontaktné lepidlo KK 346

9002689106340

10634

6,124

102,88

(Spezialkontaktklebstoff KK 346)

Bezaromátové lepidlo na báze umelého kaučuku určené na kontakné lepenie soklov a krytov hrán. Vhodné na PVC, gumu,
korok, na lišty z PVC a pod.
Spotreba: 300 - 350 g/m2 pri obojstrannom nanesení
5 kg
10 kg

80 ks/pal.
42 ks/pal.

Kontaktné lepidlo KK 990
NOVINKA

9002689160564
9002689101918

16056
10191

13,526
12,789

81,16
153,47

(Kontaktklebstoff KK 900)

Vysoko pevné, nestekajúce, kontaktné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel a s vysokou počiatočnou pevnosťou. Len v interiéri
na lepenie textilných krytín na podlahy a steny, vláknitých dosiek, stenových dorazových líšt, gumových rohoží, krytín z
PVC, korku a linolea na steny. Vhodné pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.
Spotreba: cca 250 – 350 g/m2 pri obojstrannom nanesení
5 kg

80 ks/pal.

900268930630x

30630

11,881

71,29

Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny
X-Bond MS-K 499

(Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499)

NOVINKA
• bez prchavých látok
• vode odolné
• tvrdo-pružné

Jednozložkové špeciálne lepidlo testované podľa STN EN 14259 na báze STP polyméru na lepenie LTV dizajnových
krytín, homogénnych a heterogénnych PVC, CV krytín, kaučukových krytín v pásoch a dlaždiciach, ochranných a umelých
trávnatých krytín. Najmä pri zvýšenom tepelnom a mechanickom zaťažení a/alebo pri zvýšenom vlhkostnom zaťažení.
Lepidlo je vhodné aj na špeciálne gumové a recyklované rohože. Na lepenie na nasiakavé a nenasiakavé podklady
v interiéri a exteriéri. Pri nenasiakavých podkladoch je potrebná vzdušná vlhkosť najmenej 50% a tiež zodpovedajúca doba
odvetrania lepidla 10 až 20 minút.
Spotreba: cca 300 – 600 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
12 kg

24

33 ks/pal.

9002689308164

30816

14,537

209,33
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Klebstoff 2K PU 330)

Tvrdoelastické 2-zložkové lepidlo na polyuretánovej báze na lepenie exponovaných gumených a PVC krytín na športoviskách
a outdoor centrách. Taktiež vhodné ako montážne a vysprávkové lepidlo na elastické lepenie betónu, keramiky, kameňa,
dreva a mnohých iných stavebných materiálov. Pre interiér a exteriér, vodovzdorné a výborne odoláva poveternostným
podmienkam.
Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 5:1
Spotreba: cca 300 - 1300 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
6 kg
5 kg
1 kg

komp. A
komp. B

80 ks/pal.
357 ks/pal.

9002689063650
9002689063643

6365
6364

12 kg
10 kg
2 kg

komp. A
komp. B

42 ks/pal.
100 ks/pal.

9002689363651
9002689163640

36365
16364

Riedidlo KK 350

9,557

68,81

8,601

123,85

8,074
7,476

9,69
44,86

(Verdünnung KK 350)

Riedidlo na prípadné riedenie lepidla KK 346 a na umytie náradia po práci s uvedeným lepidlom.
0,5 l
5l
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12 ks/kart., 540 ks/pal.
4 ks/kart., 72 ks/pal.

cena za kus

9002689063711
9002689063728

6371
6372
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Podlahy

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

4. Ľahko vodivé lepidlá na PVC a gumu
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Vodivá vrstva EL 605

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Leitschicht EL 605)

Elektricky vodivý disperzný náter na vytvorenie vodivej vrstvy bez použitia medenej sieťoviny. Pre následné lepenie
s vodivou lepiacou hmotou EL 628 alebo EL 330 PU.
Spotreba: cca 100 g/m2
10 kg

36 ks/pal.

Vodivé lepidlo s vlákanami EL 630
NOVINKA
• vysoká počiatočná
prídržnosť
• jednozložkové
• tvrdo-pružné

9002689060079

119,71

(Faserklebstoff EL 630)

Spotreba: cca 250-400 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
36 ks/pal.

9002689310242

Špeciálne vodivé lepidlo MS-P EL 650

• fyziologicky nezávadné
• jednozložkové

9,976

Elektricky vodivé, bezrozpúšťadlové, disperzné lepidlo s predĺženou dobou odvetrania a veľkou počiatočnou
prídržnosťou. Vodivé lepidlo spevnené vláknami eliminuje zbytkové pnutie elastických podlahových krytín
na minimum. V interiéri na lepenie vodivých krytín ako sú PVC a syntetické kaučukové krytiny v pásoch a platniach do hrúbky 2,5 mm, koberce s jutovou alebo syntetickou zdvojenou podložkou, latexovým rubom, tkané
krytiny, plstené krytiny a linolea. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

11 kg

NOVINKA

6007

31024

11,586

152,94

(Spezial MSP-Klebstoff EL 650)

Elektricky vodivé, jednozložkové, bezrozpúšťadlové, tvrdo-elastické lepidlo na báze MSP. Vodotesné a odolné voči poveternostným vplyvom. V interiéri a exteriéri na kladenie vysoko namáhaných vodivých gumových podláhových krytín v pásoch
a platniach s brúsenou, čapíkovou alebo štrukturovanou rubovou stranou do 5 mm, ako aj pre vodivé linoleum a PVC krytiny.
Vhodné aj na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Lepidlo sa vyznačuje jednoduchým spracovvaním a vysokou konečnou pevnosťou. EL 650 je špeciálne lepidlo pri problematickom lepení vodivých podlahových krytín.
Spotreba: cca 350 - 800 g/m2 podľa rubovej strany krytiny a podkladu
10 kg

33 ks/pal.

Medený pás KB 20

9002689310235

31023

38,098

457,18

43,511

52,21

(Kupferband KB 20)

Pre ASG - ASD systém - samolepiaca uzemňovacia páska, šírka 15 mm, dĺžka 20 m
1 ks
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20 ks/kart.

9002689058953

5895
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Disperzné lepidlo na parkety M 522

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Parkettklebstoff M 522)

Vysokokvalitná umeloživičná disperzná lepiaca hmota s vysokou lepiacou silou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami.
Na lepenie klasických parkiet na cementový poter. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.
Spotreba: cca 700 - 1200 g/m2
20 kg

24 ks/pal.

9002689062097

Profesionálne lepidlo na parkety LE 555

6209

2,943

70,63

(Profi-Parkettklebstoff LE 555)

Umeloživičné lepidlo, obsahujúce rozpúšťadlo s veľmi dobrou lepivosťou a vysokou počiatočnou pevnosťou aj na nenasiakavých poteroch. Na lepenie vlysových, hotových a mozaikových parkiet, 10 mm masívnych parkiet, priemyselnej
mozaiky a hotových veľkoplošných parkiet. Vhodné na lepenie na cementové potery, anhydridové potery, liaty asfalt,
drevotrieskové dosky. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.
Spotreba: cca 700 - 1100 g/m2
20 kg

33 ks/pal.

Lepidlo na parkety PU 560

9002689073772

7377

5,226

125,42

(Parkettklebstoff PU 560)

Kvalitná, 2-zložková reakčná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel a vody. Na lepenie vlysových parkiet, priemyselnej
parket.mozaiky, mozaikových parkiet, všetkych hotových veľkoplošných parkiet (2-3 vrstvých) a palubovky. Vhodné na
lepenie drevených dlaždíc. Použitelné na všetky bežné stavebné podklady. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.
Spotreba: cca 900 – 1400 g/m2
10 kg

komp. A+B 39 ks/pal.

9002689158912

Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566

15891

4,372

52,46

(Parkettklebstoff PU 566)

Vysokokvalitná, 2-zložková reakčná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel a vody. Na lepenie vlysových parkiet,
priemyselnej parket.mozaiky, mozaikových parkiet, všetkych hotových veľkoplošných parkiet (2-3 vrstvých) a palubovky.
Vhodné na lepenie drevených dlaždíc a parkiet z exotického dreva (pred lepením vyskúšať!). Použitelné na všetky bežné
stavebné podklady. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK
Spotreba: cca 700 - 1200 g/m2
4,8 kg
10 kg

komp. A+B
komp. A+B

54 ks/pal.
39 ks/pal.

9002689130956
9002689130918

Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505

13095
13091

9,681
8,220

55,76
98,64

(Parkettklebstoff PU 1K 505)

Vysokokvalitné, jednozložkové lepidlo na PU báze. Neobsahuje vodu. Vhodné pre použitie v interiéri, na lepenie mozaikových parkiet, masívnych parkiet, lam parkiet, ako aj masívnych palubových podláh a veľkoformátových viacvrstvových
parkiet. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.
Odporúčaná stierka: B3, PK, B5, B17.
Spotreba: cca 900 - 1000 g/m2
15 kg
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33 ks/pal.

9002689154914

15491

8,938

160,88
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Podlahy

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88)

Jednozložkové, univerzálne, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou
na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov,
prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov či už nasikavých alebo hladkých nenasiakavých. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. Neobsahuje vodu,
rozpúšťadlá a silikóny, je UV a poveternostným vplyvom odolné.
Spotreba: v závislosti od podkladu a účelu použitia
15 kg

33 ks/pal.

9002689125938

12593

13,966

251,39

Objektové pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509
(X-Bond MS-K 509 Objekt)

Trvalo pružné, 1-zložkové, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúce lepidlo na báze MS polymérov. Je určené na lepenie prakticky všetkých druhov parkiet v interiéri. Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Obsah emisií podľa EC1, pachovo neutrálne.
Je pripravené na aplikáciu. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Odporúčaná stierka:
B3, B11, PK.
Spotreba: cca 800 - 1200 g/m2
16 kg

33 ks/pal.

9002689144236

14423

5,326

102,26

Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K 511)

Jednozložkové pružné lepidlo na MS báze, bez obsahu vody a rozpúšťadiel. Vhodné na lepenie vlysových parkiet, 2 a 3
vrstvých hotových parkiet. Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Vhodné na podlahové kúrenie. Obsah emisií podľa EC1,
pachovo neutrálne. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.
Spotreba: cca 700 - 1200 g/m2
16 kg
1800 ml
600 ml

33 ks/pal.
6 ks/kart., 180 ks/pal.
20 ks/kart., 720 ks/pal.

cena za kus
cena za kus

9002689114284
9002689144717
9002689144700

11428
14471
14470

6,775
22,941
9,935

130,08
27,53
11,92

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K530)

• nízky obsah
zmäkčovadiel
• veľká pevnosť
v strihu
• tvrdo elastické

28

Vysokokvalitné, jednozložkové, tvrdo elastické lepidlo na parkety s nízkym obsahom zmäkčovadiel, na MS-báze vyhovujúce normám DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Má veľmi nízky obsah emisií, EC 1. Lepidlo má veľmi veľkú pevnosť
pri strihovom zaťažení a vďaka nízkemu obsahu zmäkčovadiel nemá nepriaznivý vplyv na vrchné, krycie laky. Je vhodné na
lepenie masívnych drevených parkiet, vlysových parkiet, priemyselných a mozaikových parkiet, parkiet z exotického dreva,
palubových parkiet, veľkoformátových parkiet a viacvrstvových parkiet (podľa EN 13489) a lam parkiet (podľa EN 13227).
Odporúčaná stierka: B11, PK.
Spotreba: cca 700 - 1200 g/m2
16 kg

33 ks/pal.

9002689156369

15636

11,329

217,52
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539

• univerzálne použitie
• nízky obsah
zmäkčovadiel
• veľká pevnosť
v strihu
• tuho elastické

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Parkettklebstoff X-Bond MS-K539)

Kvalitné, jednozložkové, tuho elastické lepidlo na parkety s nízkym obsahom zmäkčovadiel, na MS-báze vyhovujúce
normám DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Má veľmi nízky obsah emisií, EC 1. Lepidlo má veľkú pevnosť pri strihovom
zaťažení a vďaka nízkemu obsahu zmäkčovadiel nemá nepriaznivý vplyv na vrchné, krycie laky. Je vhodné na lepenie
masívnych drevených parkiet, vlysových parkiet, priemyselných a mozaikových parkiet, palubových parkiet, a viacvrstvových parkiet (podľa EN 13489).
Odporúčaná stierka: B3, B11, PK
Spotreba: cca 700 - 1200 g/m2
16 kg
1800 ml

33 ks/pal.
6 ks/kart., 180 ks/pal.

cena za kus

9002689161752
9002689305333

16175
30533

8,603
33,774

165,18
40,53

Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88 EXPRESS
(X-Bond MS-K88 Express)

Jednozložkové, univerzálne, biele, rýchlo tuhnúce, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa
výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu
na väčšinu existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri, je UV a poveternostným vplyvom odolné, trvalo
elastické, znižuje prenos nežiaducich šmykových síl na podklad. Univerzálne použiteľné pre pevné zlepenie a utesnenie
na savých a tiež hladkých nesavých povrchoch.
Spotreba: v závislosti od podkladu
290 ml

12 ks/kart., 1 200 ks/pal.

Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55

cena za kus

9002689132479

13247

16,423

19,71

(Spezialklebstoff Inject MS-K 55)

Lepidlo na MS báze s mimoriadnou lepivosťou, neobsahujúce vodu ani rozpúšťadlá. Je trvalo elastické a vďaka tekutej
konzistencii je určené najmä na vypĺňanie dutín pod parketami a lepenie od podkladu uvoľnených drevených prvkov.
Spotreba: podľa veľkosti dutín a stupňa vyplnenia dutín
100 ml

16 ks/kart., 1 728 ks/pal.

Ručná pištoľ pre Inject MS-K 55

9002689160229

16022

cena za kus

6,318

7,58

16,452

19,74

(Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55)

Kvalitná pištoľ určená na aplikáciu lepidla Inject X-Bond MS-K 55.
1 ks
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24 ks/kart., 720 ks/pal.

9002689160267

16026

29

Podlahy

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Aqua tmel na drevo AV 5 pružný

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch)

Roztok určený na zmiešanie s jemnými drevenými pilinami, určený na zatmelenie a špachtľovanie trhlín a škár v starých
drevených parketových a palubových podlahách v interiéri. Špeciálne určený na opravy starých drevených podláh
so škárami do 5 mm.
Spotreba: 1 l na cca 10-20 m2 – podľa šírky škáry a typu dreva

NOVINKA

5l

96 ks/pal.

9002689169772

16977

8,365

50,19

• pre škáry do 5 mm
• elastická

Aqua tmel na drevo AV 10

(Aqua Holzkittlösung AV 10)

Roztok určený na zmiešanie s jemnými drevenými pilinami, určený na zatmelenie a špachtľovanie priehlbín, trhlín a škár
v parketových a iných drevených podlahách, ako aj na všetky druhy dreva v interiéri do šírky škáry 2 mm. Nie je vhodný
na palubovú podlahu.
Spotreba: 1 l na cca 20 m2 - podľa šírky škár a typu dreva
5l

96 ks/pal.

9002689121770

Aqua Špeciálna základovka AV 20

12177

8,401

50,41

(Aqua Spezialgrund AV 20)

Vysokokvalitná vodnatá polymérová disperzia určená na základný náter drevených parkiet. Spracovateľná so všetkými
vodnými lakmi Murexin. Nevhodná pre exotické dreviny.
Spotreba valčekovanie:
10 l

1 l na cca 7-8 m2
42 ks/pal.

Aqua Základový gél AV 30

9002689112419

11241

13,559

162,71

(Aqua Gel AV 30)

Rýchloschnúci gélovitý medzináter s vynikajúcou výdatnosťou a plnivosťou prepracovateľný so všetkými Murexin lakmi na
vodnej báze. V interiéri ako medzivrstva pre vodné laky. Ideálna na vytvorenie dokonale rovného povrchu.
Spotreba: 1 kg na 40 m2 ako medzináter
5 kg

30

85 ks/pal.

9002689112440

11244

17,193

103,16
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Aqua základovka pre exotické dreviny AV 50

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50)

Bezrozpúšťadlová základovka na vodnej báze určená hlavne pre exotické dreviny. Vďaka „izolačnému“ efektu zabraňuje
prechodu látok obsiahnutých v dreve do laku, čo zabezpečuje bezproblémové nanášanie laku a jeho používanie. Vhodná
pod všetky Murexin vodné laky. Lakovanie možné po cca 1 - 2 hod.
Spotreba valčekovanie:
5l

1 l na cca 8-10 m2
96 ks/pal.

Nano lak NT 100

9002689148609

14860

9,088

54,53

(Nano lack NT 100)

Dvojzložkový parketový lak na vodnej báze, využívajúci nanotechnológiu. Veľmi veľká odolnosť proti namáhaniu a extrémna odolnosť proti poškriabaniu, vhodný na veľmi namáhané podlahy, školy, múzeá, kancelárie, viacúčelové haly,
telocvične. Vyznačuje sa veľkou chemickou odolnosťou a ľahkou údržbou. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354 a
spĺňa protišmykovosť podľa DIN 18032 časť 2. Testovaný podľa OISS predpisu “Požiadavky na športové halové podlahy”.
Pri vyšších teplotách odporúčame pridať TV 5.
Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 10:1
Spotreba: 11 l je na cca 42 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 130 g/m2/vrstva = 95 μm, 3 x valčekovanie - cca 130 g/m2/vrstva = 140 μm
11 l
5,5 l
5,5 l

polomatný
polomatný
lesklý

komp. A + B
komp. A + B
komp. A + B

42 ks/pal.
64 ks/pal.
64 ks/pal.

Aqua parketový lak Extrem NX 85

9002689143390
9002689118503
9002689126379

14339
11850
12637

19,477
22,354
22,353

257,10
147,54
147,53

(Aqua Parkettlack Extrem NX 85)

Vodný lak na parkety vyrobený na báze vysokokvalitných polyuretánov. Vďaka PU báze je lak vysoko odolný voči obrusu
a má výbornú odolnosť voči chemikáliám, má porovnateľné vlastnosti ako dvojzložkové parketové laky. Má jednoduché
spracovanie a vytvára kvalitnú povrchovú úpravu. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Spotreba: 10 l je na cca 40 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 125 g/m2/vrstva = 90 μm, 3 x valčekovanie - cca 125 g/m2/vrstva = 135 μm
10 l
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polomatný

42 ks/pal.

9002689160328

16032

19,378

232,54
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Prehľad lakovacích sys

Prehľad lakovacích sys
Prehľad lakovacích
systémov
Murexin
Prehľad
lakovacích
systémov
Murexin pre drevené
Murexin má v ponuke laky a ošetrovacie prostriedky pre všetky typy zaťaženia v rôznych
Prehľad lakovacích systémov Murexin pre drev
skladbách, v trvalo najvyššej kvalite.

Aqua-Systémy

Veľké zaťaženie (Kancelárske priestory)
Normálne zaťaženie (Obytné priestory)
Prehľad
lakovacích systémov
Murexin pre drevené
Prehľad lakovacích sys
témov Murexin
drevené systémov
podlahy Murexin pre drev
Prehľadpre
lakovacích
systémov Murexin pre drevené podlahy

systémov Murexin pre drevené podlahy

ené podlahy

ené podlahy
Veľmi veľké zaťaženie (Obchodné priestory)

Veľmi veľké zaťaženie (Obchodné priestory)
Murexin NX 85 Systém - Športových podláh

R-Systémy

Aqua-Systémy

Murexin NX 85 Systém - Športových podláh
Murexin IS 75-Systém
Murexin Olej-Systém
Murexin IS 75-Systém
Nano lak NT 100

Prírodný olej NP 90

Impregnačný lak IS 75
Nano(po
lakcca
NT15-18
100 hod.)
2 x valčekovať

Tvrdý voskový olej HP 91

Murexin NX 85 Systém - Športových podláh
Murexin IS 75-Systém
Impregnačný lak IS 75
2 x valčekovať (po cca 15-18 hod.)

Murexin Olej-Systém

Murexin NX 85 Systém - Športových podláh
Murexin IS 75-Systém
Murexin Olej-Systém

Murexin IS 75-Systém
Impregnačný lak IS 75

Murexin IS 75-Systém

2 x valčekovať
(po cca
hod.)
Nano
lak 15-18
NT 100

Prírodný olej NP 90

Murexin Olej-Systém
Prírodný olej NP 90

Tvrdý voskový olej HP 91

Impregnačný lak IS 75
2 x valčekovať
(polak
ccaNT
15-18
Nano
100hod.)

Impregnačný lak IS 75

Systém športových podláh
Prírodný olej NP 90

Impregnačný lak IS 75

2 x valčekovať (po cca 15-18 hod.)

Finish

Murexin Olej-Systém

Tvrdý voskový olej HP 91

2 x valčekovať (po cca 15-18 hod.)

Olej

Tvrdý voskový olej HP 91

Murexin Olej-Systém
Murexin NX
IS 75-Systém
Murexin
85 Systém - Športových podláh
Prírodný olej NP 90

Tvrdý voskový olej HP 91

Murexin Olej-Systém

Prírodný olej NP 90

Tvrdý voskový olej HP 91

Impregnačný lak IS 75
2 x valčekovať (po cca 15-18 hod.)
Nano lak NT 100

Prírodný olej NP 90
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Tvrdý voskový olej HP 91
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Aqua parketový lak špeciál PS 90

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Aqua Parkettlack Spezial PS 90)

Vodný lak určený na veľmi namáhané podlahy ako sú chodby, kancelárie. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči
mechanickému poškodeniu, výbornou spracovateľnosťou, pružnosťou. Vhodný na lakovanie drevených parkiet. Trieda
zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Spotreba: 10 l je na cca 40 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 125 g/m2/vrstva = 90 μm, 3 x valčekovanie - cca 125 g/m2/vrstva = 135 μm
10 l

polomatný

42 ks/pal.

Aqua lak PU 80

9002689112471

11247

20,233

242,80

(Aqua PU Parkettsiegel PU 80)

Jednozložkový vodný PU lak na polyuretán-akrylovej báze určený na namáhané podlahy, s výbornou odolnosťou proti
mech. poškodeniu. Ideálny do bytových priestorov. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Spotreba: 10 l je na cca 42 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 g/m2/vrstva = 80 μm, 3 x valčekovanie - cca 120 g/m2/vrstva = 120 μm
10 l
5l
10 l
5l

lesklý
lesklý
polomatný
polomatný

42 ks/pal.
84 ks/pal.
42 ks/pal.
84 ks/pal.

9002689112532
9002689112556
9002689112525
9002689112549

Aqua lak objekt PO 70

11253
11255
11252
11254

15,861
16,421
16,621
16,792

190,33
98,53
199,45
100,75

(Aqua Parkettlack Objekt PO 70)

Vodný 1-zložkový lak na polyuretán-akrylovej báze s dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou určený na lakovanie
drevených podláh a parkiet, nie je vhodný na pružné podlahy. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.
Spotreba: 10 l je na cca 42 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 g/m2/vrstva = 80 μm, 3 x valčekovanie - cca 120 g/m2/vrstva = 120 μm
5l
10 l

polomatný
polomatný

84 ks/pal.
42 ks/pal.

Matný lak Ultra M 88

9002689112587
9002689112563

11258
11256

17,275
14,691

103,65
176,29

(Mattlack Ultra M 88)

Ultra matný, jednozložkový, vodný lak na parkety na PU-akrylovej báze s vysokou odolnosťou voči obrusu a poškriabaniu.
Vhodný pre interiér na vytvorenie silne matných lakovaných povrchov na drevených parketách. Stupeň lesku <10. Trieda
zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.

NOVINKA
• ultra matný povrch
• vysoká
oteruodolnosť

Spotreba: 10 l je na cca 42 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m2/vrstva = 80 μm, 3 x valčekovanie - cca 120 ml/m2/vrstva = 120 μm
10 l
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ultra matný 42 ks/pal.

9002689302773

30277

20,558

246,70
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6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Trocknungsverzoegerer TV 5)

Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5 je prísada určená do aqua parketových lakov na spomalenie tuhnutia, hlavne pri
vyšších teplotách. Spomalenie tuhnutia umožní lepšie zlievanie a roztekanie lakov na väčších plochách pri vyšších teplotách prostredia. Znižuje riziko vzniku stôp po valcovaní.
Spotreba náteru: max. 5 % z objemu laku
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Tmel na drevo LV 15

9002689147862

14786

10,227

12,27

(Holzkittlösung LV 15)

Tmel s obsahom rozpúšťadiel na zatmelenie a špachtľovanie priehlbín, trhlín a škár v parketových a iných drevených
podlahách, ako aj na všetky druhy dreva v interiéri do šírky škáry 2 mm. Nie je vhodný na palubovú podlahu.
Spotreba: 1 l na cca 20 m2 - podľa šírky škár a typu dreva
10 l

30 ks/pal.

9002689154877

Univerzálna základovka LV 45

15487

11,555

138,66

(Universalgrund LV 45)

Základovka s obsahom rozpúšťadiel z roztoku vysokokvalitného polyméru. Je vhodná pre všetky druhy parkiet (aj exotické drevá) a všetky povrchové laky.
Spotreba: 1 l na cca 7,5-8,5 m2
10 l

42 ks/pal.

Lak 2K PU 95

9002689112839

11283

8,600

103,20

(System Lack 2K PU 95)

2-zložkový reakčný lak pre obzvlášť silne namáhané parketové podlahy, drevenú dlažbu a iné drevené extrémne
namáhané podlahy ako napr. v továrenských halách, vo viacúčelových halách, tanečné podlahy, schody, ako aj pre celodrevenú výstavbu v interiéri. Nanášanie štetcom alebo valčekom.
Miešanie: komp A + komp B = 1 : 1
Spotreba: 10 l je na cca 38 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 135 ml/m2/vrstva = 100 μm,
10 l
5l
5l

34

polomatný
komp. A
komp. B

63 ks/pal.
63 ks/pal.

9002689112983
9002689112945

11298
11294

25,600

307,20
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Impregnačný lak IS 75

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Unisiegel IS 75)

Rozpúšťadlový, univerzálne použiteľný, jednozložkový olejovo-živičný impregnačný a uzatvárací lak. Vhodný na lakovanie všetkých druhov parketových a drevených podláh, špeciálne na priemyselné parkety (kantovky), drevenú dlažbu a
palubové podlahy, na tvrdé a aj mäkké drevo. Spĺňa protišmykovosť podľa DIN 18032 časť 2.
Spotreba: 10 l je na cca 40 m2 pri 2 vrstvách
Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m2/vrstva = 80 μm
10 l

polomatný

30 ks/pal.

Prírodný olej NP 90

NOVINKA
• vysoký podiel
tuhých látok
• bez prchavých látok

9002689305385

17,475

30538

209,70

(Naturöl NP 90)

Vysokokvalitný impregnačný olej bez obsahu VOC založený na prírodných ekologických surovinách. Obsahuje vysoký
podiel tuhých látok, rýchle vysichá a jednoducho sa aplikuje. Naolejovaný povrch je veľmi vode a zašpineniu odolný a má
vysokú odolnosť voči oteru. Vhodný na parketové podlahy a drevené povrchy v interiéri, ako sú drevené dlažby, podlahové dosky, priemyselné parkety a plávajúce podlahy. Vhodné pre podlahové vykurovanie. Ošetrovanie odporúčame s
Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90. Prelakovateľný s NT 100.
Spotreba: cca 20-25 m2/l na 1 náter, podľa nasiakavosti dreva
750 ml

2,5 l

5l

6 ks/kart., 528 ks/pal.

Weiss
Sand
Zementgrau
Rauch
Schwarz
Natur

4 ks/kart., 168 ks/pal.

Weiss
Sand
Zementgrau
Rauch
Schwarz
Natur

4 ks/kart., 112 ks/pal.

Natur

Weiß

Sand

Zementgrau

cena za kus

9002689305392
9002689305408
9002689305415
9002689305477
9002689305491
9002689305552

30539
30540
30541
30547
30549
30555

76,557
76,557
76,557
76,557
76,557
76,557

91,87
91,87
91,87
91,87
91,87
91,87

9002689305507
9002689305514
9002689305521
9002689305538
9002689305545
9002689305569

30550
30551
30552
30553
30554
30556

69,838
69,838
69,838
69,838
69,838
69,838

209,51
209,51
209,51
209,51
209,51
209,51

9002689305576

30557

58,322

349,93

Rauch

Schwarz

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Tvrdý voskový olej HP 91

NOVINKA
• vysoko oteru
odolný
• bez prchavých látok

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Hartröl HP 91)

Tvrdý voskový olej určený na impregnovanie opracovaných, brúsených, drevených povrchov s vysokým zaťažením.
Používa sa v interiéri na impregnovanie drevených povrchov z tvrdého ako aj mäkkého dreva, palubovej podlahy,
priemyselných parkiet a pod. Tiež vhodný ako krycia vrstva na farebný prírodný olej NP 90. Ošetrovanie odporúčame s
Parketový vosk LP 35. Vhodný na podlahové vykurovanie.
Spotreba: cca 15 - 25 m2/l podľa nasiakavosti a typu dreva
2,5 l

4 ks/kart., 168 ks/pal.

9002689305378

Škárovacia hmota na parkety FP 100

41,982

30537

125,95

(Fugenmasse Parkett FP 100)

Parketová výplňová tesniaca hmota pre všetky drevené podlahy.
310 ml

Eiche
Buche
Europäische Ahorn
Buche gedämpft
Kirsche / Nussbaum
Eiche dunkel
Exotenhölzer dunkel
Wenge / Räuchereiche
Esche / Fichte

12 ks/kart., 1152 ks/pal.

Europäische
Ahorn

Buche

Esche

Eiche
dunkel

cena za kus

9002689147664
9002689147671
9002689147688
9002689147695
9002689147701
9002689147718
9002689147725
9002689147732
9002689147749

Exotenhölzer
dunkel

5,964
5,964
5,964
5,964
5,964
5,964
5,964
5,964
5,964

14766
14767
14768
14769
14770
14771
14772
14773
14774

Buche
gedämpft

Wenge /
Räuchereiche

7,16
7,16
7,16
7,16
7,16
7,16
7,16
7,16
7,16

Kirsche /
Nussbaum

Esche /
Fichte

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Profi terasový olej TP 92

(Profi Terrassenöl TP 92)

Vysokokvalitný impregnačný olej na vodnej báze pre vonkajšie použitie. Na impregnovanie surových alebo na dodatočné
ošetrenie už olejom impregnovaných drevených povrchov, ako sú: terasy, záhradný nábytok a drevené fasády. Naimpregnovaný povrch je vodu a znečistenie odpudzujúci a chráni drevo proti plesňiam.

NOVINKA
• na vodnej báze
• rýchlo schnúci
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Spotreba: 1 l na cca 8-12 m²- podľa druhu dreva
2,5 l

4 ks/kart., 168 ks/pal.

9002689305668

30566

34,518

103,55
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Čistič parkiet AP 10

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Parkett-Grundreiniger AP 10)

Vodný, ekologický a ľahko použiteľný čistiaci prostriedok. Na vnútorné použitie pre základné a priebežné čistenie parkiet
a drevených podláh, ako aj na odstraňovanie zvyškov vosku a tvrdých nečistôt.
Spotreba: 0,1-0,5 l na 1 l vody
1l

10 ks/kart., 280 ks/pal.

Aqua Parketový čistič AP 20

30558

19,001

22,80

(Aqua Parkett Vollpflege AP 20)

Čistiaci a údržbový prostriedok na vodnej báze pre lakované parkety a parketové podlahy, lakovaný korok (s uzavretými
pórmi), PVC a linoleum. Čistič schne bez leštenia na nečistotám odolný, trvácny a protišmykový film. Na vnútorné použitie
pre prvé ošetrenie a následné opakované čistenie parkiet a všetkých ostatných drevených podláh.
Spotreba: 1 l na cca 30-50 m2
1l
5l

10 ks/kart., 280 ks/pal.
96 ks/pal.

30560
30561

17,154
15,850

20,58
95,10

Aqua Parketový čistič športových podláh AP 30
(Sportboden Vollpflege AP 30)

Protišmykový, prostriedok na vodnej báze, na čistenie a údržbu lakovaných parketových a drevených športových podláh.
Protišmykovosť zodpovedá DIN 18032. Zároveň znižuje elektrostatický náboj lakovaných parketových podláh.
Spotreba: 1 l na cca 30–50 m2

NOVINKA

1l

12 ks/kart., 360 ks/pal.

9002689305651

30565

23,909

28,69

• protišmykový
povrch
• zodpovedá DIN
18032

Parketový lúh PL 60

(Parkettbodenlauge PL 60)

Lúh na úpravu brúsených, povrchovo neupravených parkiet a drevených podláh v interiéri, tiež pre drevené schodiská
a nábytok. Neobsahuje rozpúšťadlá a je na vodnej báze. Parketovým lúhom PL 60 silne zvýrazní farbu a kresbu dreva,
navyše zabraňuje prirodzenému žltnutiu dreva. Materiál nanášajte vhodnou hubkou. Povrch musí byť následne ošetrený
prírodným olejom NP 90. Vhodný pre podlahové vykurovanie.

NOVINKA
• zvýrazňuje farbu
dreva
• zabraňuje žltnutiu

Spotreba: cca 8-10 m2/l podľa typu dreva
2,5 l
2,5 l

Weiß
Grau

4 ks/kart., 168 ks/pal.
4 ks/kart., 168 ks/pal.

9002689305682
9002689305699

30568
30569

23,751
23,751

71,25
71,25

2,5 l

Vintage
(vhodné iba pre
dubové drevo)

4 ks/kart., 168 ks/pal.

9002689305705

30570

23,751

71,25
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6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Aqua Ölpflege AP 90)

Bezfarebný ošetrovací prostriedok s obsahom voskov na vodnej báze. Ošetrovací prostriedok a olej na obnovu a údržbu
olejovaných drevených podláh s Murexin olejom NP 90. Čistič nie je nutné prelešťovať. Uschnutý film zvyšuje ochranu
vašej podlahy pred nečistotami a mechanickým poškodením.
Spotreba: 30-50 m2/l podľa nasiakavosti a typu dreva
1l

6 ks/kart., 504 ks/pal.

Parketový vosk LP 35

30559

31,642

37,97

(Parkettpolish LP 35)

Ošetrovací prostriedok pre nenalakované, nalakované a impregnované parkety. Stredná protisklzová brzda.
Spotreba: 1 l na cca 30 - 50 m2
1l

10 ks/kart., 300 ks/pal.

Čistič na terasový olej RT 10

9002689113041

11304

16,804

20,16

(Terrassenölreiniger RT 10)

Na čistenie dreva a WPC terasových dosiek, záhradného nábytku, plotov, prístreškov atď. Zabraňuje rastu machov, rias a
chráni pred ich usedením.
Spotreba: 1 l na cca 6-10 m²

NOVINKA

2,5 l

4 ks/kart., 96 ks/pal.l.

9002689305675

25,049

75,15

5679

10,953

13,14

7853

14,369

17,24

3 0567

• zabraňuje rastu
machov a rias

7. Náradie

Valec na lakovanie LM

(Lackroller LM)

25 cm široký valec určený na lakovanie s rozpúšťadlá obsahujúcim Murexin lakmi.
1 ks

Valec na lakovanie W

9002689056799

(Lackroller W)

25 cm široký valec určený na lakovanie s Murexin Aqua lakmi.
1 ks

38

9002689078531
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Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Mikrovláknitý valec

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Lackroller micro)

25 cm široký univerzálny valec, určený na nanášanie vodourieditelných aj rozpúšťadlových náterov.
1 ks

Špeciálny valec M 3

9002689084570

8457

14,540

17,45

(Spezialwalze M3)

25 cm široký valec určený na nanášanie Murexin Parozábrana MS-X 3. Rozpúšťadlám odolný.

NOVINKA

1 ks

Rúčka na lakovacie valce

9002689306214

30621

17,745

21,29

9002689077367

7736

3,971

4,77

3,723

4,47

(Klemmbügel 25 cm)

25 cm široká rúčka na lakovacie valce.
1 ks

Odmerné vedro 10 l

(Messeimer 10 l)

Transparentné 10 l vedro s odmernou mierkou, určené na presné dávkovanie vody.
1 ks

Miešacie vedro 30 l

9002438084455

8445

(Anrueheimer 30 l)

Biele, zosilnené, plastové, miešacie vedro na zamiešanie cca 25 kg suchej zmesi s vodou. Ideálne na miešanie Murexin
nivelačných hmôt a Murexin lepiacich mált.
1 ks
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9002689054665

5466

7,957

9,55
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7. Náradie

Postup zošívania
trhlín v podklade
Príprava • Zalievanie

1. Posúdime rozsah trhliny, možnú príčinu jej
vzniku, jej rozmery, aby sme stanovili postup
zošívania a použitia materiálu.

2. Pomocou uhlovej brúsky narežeme mierne
šikmo na smer trhliny zárezy, v rozostupoch 10
až 20 cm. Hĺbka zárezu musí byť min. 15 mm,
dĺžka min. 18 cm. Brúskou narežeme/otvoríme
aj samotnú trhlinu.

3. Trhlinu a zárezy dôkladne očistíme/povysávame od prachu, špiny a nesúdržných častí.

4. Podľa návodu si pripravíme patričnú reakčnú
živicu. Pre menšie trhliny a malé zaťaženie volíme: 2K HOCO 24, 2K SI 60
Pre väčšie trhliny: 2K EP 170, EP70BM, EC60

5. Pomocou štetca trhlinu a zárezy dôkladne napenetrujeme pripravenou živicou.

6. Do napenetrovaných zárezov vložíme spony
a zatlačíme tak, aby boli zapustené min. 5 mm
pod úrovňou povrchu.

7. Celú trhlinu aj so zárezmi zalejeme až po vrch
živicou. Nadbytočnú živicu odstránime špachtľou alebo stierkou. Pri širších trhlinách môžeme
živicu zahustiť jemným kremičitým pieskom.
Priebežne živicu dolievame, aby bola až po vrch
trhliny.

8. Nakoniec povrch živice bohato zasypeme
kremičitým pieskom, aby sme vytvorili adhézny povrch pre následnú vrstvu (napr. nivelačnú
hmotu, EP/PU stierku).
Ak bude následná vrstva iba náter, živicu
nezasypávame.

9. Po vytvrdnutí živice prebytočný piesok povysávame.
Ak bude následná vrstva náter, vytvrdnutú živicu prebrúsime, aby sme zarovnali nerovnosti.

40
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Dokonalý povrch pre pokládku podlahy
Murexin nivelačné a oprávkové hmoty
Pre vytvorenie hladkej a rovnej plochy a pre vyrovnanie nerovností povrchu
pred pokládkou podlahových krytín sa používajú nivelačné a oprávkové hmoty.
MUREXIN ponúka širokú škálu výrobkov pre každú aplikáciu.

Murexin má v ponuke nivelačné a oprávkové
hmoty, ktoré aj za tých najťažších podmienok
zabezpečia optimálne výsledky na všetkých povrchoch: cementové, magnéziové a anhydritové
potery, betón, staré krytiny, drevené podlahy, drevotrieskové dosky, teracové a kamenné podlahy,
liaty asfalt a ďalšie.
Pokládka podlahovín je spravidla možná po cca
24 hodinách pri hrúbke vrstvy do 5 mm. Pri väčších hrúbkach sa tento čas predlžuje a závisí
hlavne od vlhkosti, druhu podkladu a typu krytiny.
Pre každý typ krytiny je predpísaná maximálna
vlhkosť v % CM, ktorá však nemá presiahnuť hranicu 3 % CM.
Nivelačné a oprávkové hmoty v prvej fáze po ich
nanesení zväčšujú svoj objem a následne sa postupom času zmrašťujú.
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Nivelačná hmota Maximo M 61
• 12% úspora energií pri podlahovom kúrení
• až o 20% vyššia výdatnosť
• jednoduchá manipulácia s 13 kg
vrecom
• pre hrúbky vrstvy 2-10 mm
• vyššia nasiakavosť
• znížená prašnosť
Viac informácií na strane č. 16
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

Tento proces sa približne po týždni stabilizuje. Počas
tejto doby sa na podklad prenášajú veľké napätia,
preto sú pri realizácii nivelačnej vrstvy kladené vysoké nároky na kvalitu podkladu.

Hlavné kritéria nivelačných a oprávkových hmôt podľa STN EN 13813
• Pevnosť v tlaku
• Pevnosť v ťahu za ohybu
• Reakcia na oheň
• Uvoľňovanie korozívnych látok

Výhody nivelovania
•
•
•
•

Nivelačnou hmotou vyrovnáme podklad
Rozloženie namáhania na podklad
Zníženie spotreby lepidiel
Rovnomerná nasiakavosť
41

Kladenie krytín v rekordnom čase
Murexin Kompakt Systém
Murexin Kompakt Systém šetrí nielen čas, ale aj peniaze. Všetky pracovné kroky je
možné vykonať počas jedného dňa.
2-hodinový
Kompakt Systém
pre PVC a koberce

12-hodinový
Kompakt Systém pre
parkety a drevo

2-hodiny pre PVC a koberce

PVC, koberce a všetky ostatné krytiny môžu byť od
teraz kladené v super krátkom čase, pretože výrobky z Kompakt Systému od Murexinu majú mimoriadne krátke časy schnutia. V priebehu iba 2-och
hodín je možné podlahu napenetrovať, vyrovnať a
následne nalepiť PVC alebo koberec.

12-hodín pre parkety

Už nepotrebujete celý týždeň aby ste nalepili parkety! Murexin Kompakt Systém skrátil tento čas vďaka superrýchlemu času
schnutia
jednotlivých
komponentov
na
12 hodín! Umožňujú to vzájomne zosúladené komponenty: penetračný náter, nivelačná hmota a lepidlo.

Vyrovnávať až do 20 mm

Hlavnú úlohu hrá rýchla nivelačná hmota SL 52.
Vďaka tejto nivelačnej hmote so zníženou prašnosťou je možná už po 2 hodinách pokládka PVC,
kobercov a po 12 hodinách pokládka parkiet.
Rýchlu nivelačnú hmotu SL 52 je možné naniesť
v jednom pracovnom kroku až do hrúbky 20 mm
a to bez predĺženia času schnutia. Výborný rozliv,
rýchle tuhnutie a ekonomická spotreba sú základné
predpoklady dobrej realizácie.
42

h
Pokládka podlá
čase:
v rekordnom

Murexin
témy!
Kompakt Sysrealizácia,

Prospekt

straty, rýchla
Minimálne časové
krátky čas tuhnutia

MUREXIN. To

drží.

Stiahnuť na
www.murexin.sk

Nivelačná hmota SL 52

t!
Tip na produk
• Podkládka krytín už po 90 min.
• Neobsahuje emisie
• Pre 2 a 12 hod. Kompakt Systém
• Pre rýchle opravy
• Pod všetky typy podlahovín
Viac informácií na strane č. 17
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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Postup vyhotovenia
nivelačnej vrstvy
Príprava podkladu • Nivelovanie

1. Podklad pod nivelačné hmoty musí byť
súchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a
bez nečistôt. Preto odporúčame podklad prebrúsiť a následne vysať.

2. Veľké nerovnosti zrovnáme oprávkovými hmotami. V závislosti na type podkladu
použijeme: Výplňová a oprávková hmotu
SF 83 alebo Výplňová a oprávková hmotu
CA 85 .

3. Všetky zvislé konštrukcie oblepíme obvodovou dilatačnou páskou. Optimálna teplota
pre spracovanie nivelačných hmôt je medzi
+16°C až +22°C. Minimálna odporúčaná
teplota podkladu je +10°C.

4. Penetráčný náter nanášame rovnomerne na
čistý a pripravený podklad valčekom v jednej
vrstve. Pre nasiakavé podklady použijeme Hĺbkový základ D7 a pre nenasiakavé Superzáklad D4.(Epoxidová parozábrana 2K EP 170)

5. Do čistej nádoby nalejeme predpísané
množstvo čistej vody do ktorej nasypeme
obsah vreca. Miešame nizkootáčkovým
miešadlom cca 3-5 minúty kým nevznikne
homogénna zmes bez hrudiek.

6. Hmotu nalievame ručne alebo strojne,
pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku
bez prestávok (dodržujte max. hrúbku vrstvy pre danú nivelačku).

7. Pre rovnomerné roztiahnutie nivelačnej
hmoty použijeme raklu s ozubenou vložkou.
V rohoch a ťažko prístupných miestach použijeme murárske hladítko. Veľkosť zubou by
mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy.

8. Hneď po roztiahnutí nivelačnú hmotu
odvzdušníme ježovým valčekom. Uvolníme tým uzavreté vzduchové bubliny pre
dosiahnutie rovného a súvislého povrchu
(neplatí pre nivelačky s obsahom vlákien).

9. Hotovú nivelačnú vrstvu necháme predpísanú dobu vytvrdnúť a chránime ju pred
nežiadúcimi účinkami slnečného žiarenia a
vetra, ktoré môžu spôsobiť príliš rýchle vysychanie.

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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Lepidlo pre dizajnové krytiny D 495
Perfektná voľba pre vinylové
a polyolefínové krytiny
Leštený Carrara mramor, masívne dubové alebo snehovobiele javorové parkety s dizajnovými vinylovými krytinami dokážete napodobniť všetko.
Vinylové podlahové krytiny sa na jednej strane vyznačujú širokou škálou vzorov a imitácií materiálov a na druhej ľahkou prepravou a jednoduchou
pokládkou. Dôležité je nezabudnúť si vybrať ten
správny typ z ohľadom na veľkosť zaťaženia a triedu oteruodolnosti.

Lepenie do vlhkého lepidla

Tu ide o lepenie s lepidlami, ktoré sú nanesené na
podklad a podlahová krytina je ukladaná do ešte
mokrej vrstvy lepidla. To si vyžaduje hrúbku vrstvy
lepidla min. 2 - 3 mm, aby sa dosiahla rovnomerná
nasiakavosť. Pri tomto type lepidiel je výhodou rovnomerné zmáčanie rubu podlahovej krytiny.
Lepidlo pre dizajnové krytiny D 495 s obsahom
umelých vlákien je obzvlášť vhodné pre vinylové
krytiny z toho dôvodu, že je možné ho podľa podmienok použiť pre mokré lepenie, aj lepenie do adhézneho lôžka.
Uvedené možnosti použitia, rozmerová stálosť a
nízky obsah emisií predurčujú toto inovatívne lepidlo na lepenie dizajnových podlahových krytín.

Lepenie do adhézneho lôžka

Dizajnové podlahové krytiny sú v praxi bežne lepené celoplošne s disperznými lepidlami. Pri lepení
je potrebné dodržať predpísané postupy a odporúčania výrobcov, aby sa zabránilo prípadnému
deformovaniu krytiny napríklad z dôvodu rozmerových zmien podkladu v dôsledku kolísania teplôt.
Vyčnievajúce spoje, hrany a rohy sú výsledkom
nesprávneho nalepenia krytiny.
Pri lepení s disperznými lepidlami je dôležité dbať
na nasledujúce pokyny:
• Celoplošné lepenie
• Dostatočné množstvo lepidla
•
Pravidelná výmena opotrebovaného ozubenia
stierky
• Dodržať čas pokládky a odvetrania lepidla
• Dodržiavať celoplošné a rovnomerné nanesenie
lepidla hlavne pri stenách a v kútoch
44
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Lepidlo pre dizajnové krytiny D 495

• S obsahom vlákien
• Zachováva tvar ozubenia
stierky
• Univerzálne použitie
• Neobsahuje emisie
• Vysoká rozmerová stálosť
Viac informácií na strane č. 23
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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Vodivé lepidlá
Pre vodivé podlahové systémy
Požiadavky na elektrickú vodivosť podlahy môžu byť veľmi rozdielne podľa
požadovaného účelu miestnosti. Rozoznávame vodivé (104 až 108 Ω) a antistatické
(108 až 1010 Ω) krytiny. Použitie vodivých lepidiel je vyžadované len pri vodivých
krytinách.

Vznik statickej elektriny = elektrický
náboj
Statická elektrina vzniká vtedy keď sa dva materiály o seba trú. Extrémnym príkladom je trenie prašného vzduchu o stenu. Veľkosť náboja závisí na
mnohých faktoroch: fyzikálne vlastnosti materiálu,
teplota, vlhkosť, tlak a rýchlosť oddeľovania materiálov. Napríklad pri suchom vzduchu vznikne väčší
náboj ako pri vlhkom.

Statická elektrina a vodivosť

Vzniku statickej elektriny sa zabrániť nedá, ale
dá sa obmedziť vhodným výberom materiálov. To

t!
Tip na produk
Špeciálne vodivé lepidlo MS-P EL 650
• 1-zložkové
• univerzálne
• Špeciálne prísady
• Bez prchavých látok
• Alternatíva k PU lepidlám

čomu sa však dá zabrániť, je príliš vysoký elektrostatický náboj osôb alebo predmetov. V tomto
prípade sa snažíme o to, aby sa elektrostatický
náboj nemohol hromadiť ale bol okamžite a rovnomerne odvádzaný. Bránime tak vzniku príliš veľké náboja, ktorý by sa vybil elektrickým výbojom
(bleskom).

Statická a dynamická elektrina
Pod pojmom dynamická elektrina rozumieme elektrický prúd, ktorý pod napätím tečie vo vodičoch z
elektrárni k spotrebičom.
Statická elektrina nie je napájaná zo zdroja, ale je
jedinečnou formou, ktorá po vybití zmizne.

Viac informácií na strane č. 26
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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MUREXIN X-Bond
Lepenie moderným spôsobom
Murexin prináša na trh spoľahlivé, tvrdo elastické univerzálne lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 539 na báze MS-technológie, ktoré vďaka svojim vynikajúcim
vlastnostiam, ľahkej spracovateľnosti presvedčí každého spracovateľa.
Ďalšou prednosťou je, že je zdraviu neškodné, neobsahuje vodu, rozpúšťadlá,
zmäkčovadlá a má veľmi nízky obsah emisií - EC 1.
Už žiadne škáry

Tvrdo elastické lepidlo X-Bond MS-K 539 na drevené parkety má vyššiu konečnú tvrdosť, čo eliminuje dodatočné objemové zmeny dreva = už žiadne
ďalšie škáry! Tvrdo elastické lepidlo X-Bond MS-K
539 môže byť preto bez problémov použité pre
rôzne druhy parkiet aj so zvýšeným zmraštením.

Produkty X-Bond: jednoduché spracovanie
Parketové lepidlo X-Bond MS-K 539 a MS-K 530
sú jedno-komponentné, na spracovanie pripravené lepidlá v 16 kg balení, nie je potrebné žiadne
miešanie, stačí otvoriť a nanášať. Vďaka svojej
konzistencii sú ľahko aplikovateľné zubovou stierkov. Zvyšky lepidla je možné do 2 hodín ľahko, ručne odstrániť.

t!
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Ľahké na spracovanie a neškodné
pre následné užívanie

X-Bond produkty sú mimoriadne užívateľsky vhodné, čo zaručuje ich prepracovaná receptúra a použité kvalitné prísady, nehrozí žiadne podráždenie
kože alebo zápach, ani pri spracovaní, ani pri následnom využití priestorov.
Práve tieto výhody, ekologická a fyziologická neškodnosť predurčujú tieto lepidlá na použitie vo
verejných priestoroch. Materiály X-Bond významne prispievajú k zdravšiemu životnému prostrediu.
Parketové lepidlo X-Bond MS-K 539 je svojou nastavenou cenou produkt určený pre objektové realizácie.

t!
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Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530

• Univerzálne lepidlo
• Tuho elastické
• Neobsahuje vodu
ani rozpúšťadlá
• Bez zmäkčovadiel
• Nízky obsah emisií = EC 1R

• Tvrdo elastické
• Bez zmäkčovadiel
• Tlmí kročajový hluk
• Neobsahuje vodu ani rozpúšťadlá
• Nízky obsah emisií = EC 1R

Viac informácií na strane č. 29
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Viac informácií na strane č. 28
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Podlahy

Prirodzená ochrana a štýlový dizajn
Pre trvácne a nadčasové podlahy
Vysoko kvalitné parketové laky a ošetrovacie prostriedky Murexin zabezpečia
lesklé, hladké a odolné parkety. Ochrana povrchu drevených parkiet je rozdelená
na pečatiace a olejo-voskové systémy. Olejovanie je najstaršia povrchová úprava,
ktorá zachováva prírodný a prirodzený vzhľad a kontakt s drevom. Na druhej strane
stoja laky založené na najnovších poznatkoch nanotechnológií zaručujúce vysokú
odolnosť a ochranu.

Aqua parketové laky pre každé
zaťaženie

Jadro programu Murexin lakov tvoria parketové
laky na vodnej báze. Zaručujú vynikajúce výsledky pre všetky požiadavky a namáhania. Produkty
na vodnej báze sú v Murexine označené príponou
„Aqua“. Na obale týchto produktov je tiež logo, ktoré poukazuje na ekologickú produkciu.

t!
Tip na produk
Nano lak NT 100
• Nanotechnológia
• Pre triedu zaťaženia C
• Ľahko čistiteľný
• Pružný ako lakované drevo
• Vysoko chemicky odolný

Šetrné k životnému prostrediu
Pred niekoľkými rokmi nebola pri lakovaní parkiet s vysokým zaťažením iná voľba ako použiť
rozpúšťadlové laky. V súčasnosti sú k dispozícii
ekologické laky na vodnej báze aj pre drevené
parkety v priestoroch s najvyšším stupňom zaťaženia.
Tieto sa skladajú z dvoch komponentov, pričom
jeden z komponentov je tvrdidlo, zabezpečujúce vysokú mechanickú odolnosť. Vďaka novým,
špeciálnym surovinám vyrába Murexin ekologické
laky, ktoré sú bez uvoľňujúcich, migrujúcich zložiek a sú fyziologicky neškodné.

Pružné ako lakované drevo

Vysoko zaťažované parketové podlahy v školách,
úradoch, múzeách alebo telocvičniach a výstavných sieňach môžu byť bez rizika nalakované lakom na vodnej báze Aqua Nano lak NT 100: je tak
flexibilný ako parkety pod ním a vytvára povrchovú
vrstvu s extrémnou odolnosť proti oteru a nárazu
a s vysokou chemickou odolnosťou. Lakovaný povrch je veľmi odolný a preto veľmi ľahko čistiteľný.

Viac informácií na strane č. 31
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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ŠKOLENIA

STAŇ SA MUREXIN
Profi Podlahárom
Si realizátorom podláh a chceš
rozšíriť svoje znalosti a zručnosť?
Sleduj stránku www.skolenia.murexin.sk a registruj
sa na naše školenia. Školenia sú zamerané na správnu prípravu podkladu a lepenie rôznych druhov podlahových krytín
a parkiet s použitím sortimentu materiálov MUREXIN.
Na školeniach sú prezentované teoretické informácie
doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.

www.facebook.com/murexinsroSK
murexinsk

Obklady

materiály pre

Obklady
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1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Superzáklad D 4 Rapid

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Supergrund D4 Rapid)

Veľmi rýchlo schnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový disperzný spojovací a prídržný náter s obsahom kremičitého
piesku. Po vyschnutí vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady, a po zriedení s vodou (max
20 %, pri anhydritových podkladoch max. 10 %) aj na nasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolačných membrán, lepiacich mált a na zvýšenie prídržnosti následných vrstiev na stenách a
podlahách, v interiéri a exteriéri.
Spotreba: 	 0,1   - 0,15   kg/m2 pri nenasiakavých podkladoch
0,08 - 0,135 kg/m2 pri nasiakavých podkladoch
  1 kg
  5 kg
10 kg

10 ks/kart., 320 ks/pal.
85 ks/pal.
36 ks/pal.

Hĺbkový základ LF 1

9002428160937
9002428160947
9002428160954

16093
16094
16095

10,769
6,440
5,356

12,92
38,64
64,27

(Tiefengrund LF 1)

Kvalitná disperzia s obsahom syntetických živíc modrej farby s výrazným hĺbkovým účinkom. Použitie v interiéri aj exteriéri, ako penetračný náter na prípravu savých podkladov (steny aj podlahy) pod lepiace a vyrovnávacie malty, nivelačné
hmoty a tekuté hydroizolácie.
Spotreba: 0,15kg/m2
  1 kg
  5 kg
10 kg
25 kg

  6 ks/kart., 378 ks/pal.
84 ks/pal.
42 ks/pal.
24 ks/pal.

Vyrovnávacia malta AM 20

9002428056905
5996504605023
5996504605030
9002428120897

5690
60502
60503
12089

8,001
4,393
3,949
3,353

9,60
26,36
47,39
100,59

(Ausgleichmörtel AM 20)

Na vyrovnanie bežných stavebných plôch pred ukladaním obkladov a dlažieb, na stenách i podlahách, rýchlo vytvrdzujúca. Hrúbka vrstvy max. 20 mm v jednom pracovnom kroku. Vhodná na prespádovanie balkónov a terás v interiéri a aj
exteriéri. Monosť lepiť obklady a dlažby už po cca 3 hod.
Spotreba: cca 1,6 kg/m2/1 mm
25 kg
48 ks/pal.

9002428040034

4003

0,454

13,62

Rýchla vyrovnávacia malta Trass AM 50
(Ausgleichmörtel Trass Schnell AM 50)

C 12
F4

Vode a mrazu odolná, rýchlotuhnúca vyrovnávacia malta s obsahom trassovitých prísad. Vďaka prepracovanej receptúre
a obsahu najmodernejších prísad tuhne bez pnutia až do hrúbky 50mm! Má mimoriadne dobré spracovateľské vlastnosti,
vhodná pre použitie v exteriéri ako aj interiéri na vyrovnávanie nerovností na podlahách a stenách, pred lepením obkladov a dlažieb v sprchách, garážach, na fasádach, balkónoch terasách, pred nanesením hydroizolácií. Lepenie obkladov a
dlažieb po: 1-6 hod., v závislosti od hrúbky vrstvy.
Spotreba: cca 1,6 kg/m2/1 mm
25 kg

48 ks/pal.

9002428159439

15943

0,583

17,49

• do 50 mm v jednom
pracovnom kroku
• s obsahom
trassových prísad
• rýchlotuhnúca
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1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Repol Sanačná malta s vláknami SMF 30

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Saniermörtel faserverstärkt)

EN 1504-3

R3/XF4
R3

Spotreba: cca 2  kg suchej zmesi na liter zabudovanej malty
25 kg

48 ks/pal.

Rýchly poter SE 24

C 30
F5

• aj pre exteriér
(balkóny, terasy)
• pokládka dlažby
už po 36 hod.

8581570000154

70094

0,485

14,55

(Schnellestrich SE 24)

Hotový, univerzálne použiteľný, poter so zrýchleným tuhnutím a nizkou zbytkovou vlhkosťou. Vhodný na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých poterov. Vhodný pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, do priestorov so stredne veľkým vlhkostným režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Nie je vhodný do priestorov s veľkým vlhkostným zaťažením, ako
napr. priemyselné kuchyne, športové sprchy, bazény a pod. Vhodný na podlahové vykurovanie, pochôdzny po cca 24 hod,
pokládka dlažby po cca 36 hod. Pre ručné aj strojné spracovanie.
Spotreba: cca 20 kg/m2/1 cm hr
25 kg

49 ks/pal.

Drenážna malta Trass DMT 40

9002428089415

8941

0,562

16,86

(Drainagemörtel Trass DMT 40)

Vodopriepustná, suchá, namiešaná maltová zmes s trassovou prísadou odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných výkvetov.
V exteriéri ako drenážny podkladný betón pri kladení dlažieb a prírodného kameňa, ako vodopriepustný spriahnutý poter,
ako zavlhnutá malta pri kladení dlažieb systémom „mokré do mokrého“, alebo po vytvrdení ako podklad pre tenkovrstvé
lepenie na systémové drenážne rohože. Triedy C 16/20.
Spotreba: 19 kg/m2/1 cm
30 kg

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

42 ks/pal.

9002428166673

16667

0,535

19,26
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Obklady

Malta s obsahom umelých vlákien pre vysokú pevnosť a s malým zmrštením počas tuhnutia. Na hrubé vrstvy a na reprofiláciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou. Spracovanie ručne aj strojovo, mokrým alebo suchým procesom
striekania. Maximálna zrnitosť 4  mm. Pre hrúbku vrstiev od 0,5 - 3  cm. Trieda statickej relevantnosti R3.

1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Izolačná sada ADS 100

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Abdichtungsset ADS 100)

Cenovo výhodné kompletné systémové balenie pre izolovanie jedného priemerného sprchového kúta.
Spotreba: cca 5 m2/1 sada
1 Sada

cena za sadu

24 ks/pal.

9002428123744

12374

65,615

78,74

Obsah balenia: Murexin Hĺbkový základ LF 1 kg, Murexin Tekutá fólia 1 KS 7 kg, Murexin Izolačná páska DB70 5 bm,
Murexin Izolačná manžeta 2 ks, aplikačný valec s rúčkou, vedro

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

DM
CM
OP

Tekutá fólia 1 KS

(Flüssigfolie 1 KS)

Rýchlo tuhnúca 1-zložková, trvalo elastická, rozpúšťadlá neobsahujúca, bezspojová hydroizolačná membrána proti
netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v sprchách a kúpeľniach. Použitie len v interiéri. Ľahko spracovateľná.
Lepenie obkladov: cca po 3 hod. Celková hrúbka vrstvy  min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Dodávaná v žltej farbe.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm (cca 0,8 kg na 0,5 mm celkovej hrúbky vrstvy)
  7 kg
14 kg
25 kg

85 ks/pal.
36 ks/pal.
24 ks/pal.

Tekutá fólia 1 KS - Rapid
2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

DM
CM
OP

9002428040072
9002428040089
9002428041741

4007
4008
4174

4,685
4,513
4,318

39,35
75,82
129,54

(Flüssigfolie 1 KS)

Rýchlo tuhnúca, 1-zložková, trvalo elastická, rozpúšťadlá neobsahujúca, bezspojová hydroizolačná membrána proti
netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v sprchách a kúpeľniach. Použitie len v interiéri. Ľahko spracovateľná.
Lepenie obkladov: cca po 3 hod. Celková hrúbka vrstvy  min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Dodávaná v modrej farbe.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm (cca 0,8 kg na 0,5 mm celkovej hrúbky vrstvy)
  7 kg
14 kg
25 kg

85 ks/pal.
36 ks/pal.
24 ks/pal.

9002428163771
9002428163788
9002428163795

16377
16378
16379

4,900
4,727
4,535

41,16
79,41
136,05

Profi tesniaca fólia rýchla Maximo PSM 1K
(Profi Dichtfolie schnell MAXIMO PSM 1K)

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CMO2
OPP
CM

NOVINKA
• zvýšená
výdatnosť
• veľmi ľahko
spracovateľná
• rýchlotvrdnúca

52

Rýchlo tvrdnúca hydraulicky tuhnúca, vodotesná, paropriepustná, pružná, jednozložková, hydroizolačná membrána so
zvýšenou výdatnosťou na vytvorenie bezspojovej hydroizolácie. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie bez-spojovej hydroizolácie pod keramickými obkladmi a dlažbami, na stenách aj podlahách, na balkónoch, terasách aj v bazénoch (s výškou
vodného stĺpca do 2 m). Spĺňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6 a ZDB pre triedu vlhkostného
zaťaženia A0, B0 a A, B.
Spotreba: cca 1,15 kg/m2/ 1 mm (cca 2,3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
18 kg

48 ks/pal.

9002428164532

16453

4,305

92,99
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1. Prípravné látky
Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Profi tesniaca fólia PD 1K

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Profi Dichtfolie PD 1K)

Jednozložková, prášková, hydraulicky vytvrdzujúca, trvale pružná, paropriepustná, bezspojová hydroizolácia proti netlakovej a tlakovej vode (max: 0,2bar) pod keramické obklady a dlažby v interéri a exteriéri. Na izolovanie vlhkých priestorov,
balkónov, terás a bazénov. Možnosť obkladania po cca 12 hod.
Celková hrúbka vrstvy  min. 2 mm, max. 4 mm
2008

Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CMO2
OPP
CM

C2 E S2
2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CM
CMO2
OPP

• izolovanie
a lepenie s jedným
materiálom
• paropriepustná
• premosťuje trhliny
• veľmi pružná

18 kg

48 ks/pal.

Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

11729

3,443

74,37

(Dichtklebemoertel grau DKM 95)

Hydroizolačná, jednozložková, paropriepustná lepiaca malta. Ideálna na vytvorenie celoplošných, celistvých hydroizolácií v interiéri a exteriéri priamo pod keramický obklad, alebo dlažbu, so stredným až veľkým mechanickým a tepelným
zaťažením (garáže, balkóny, terasy...). S DKM 95 je možné vytvoriť hydroizoláciu a aj lepiť dlažbu. Každý krok je nutné
robiť samostatne. Min. hrúbka izolácie 2 mm! Max. hrúbka lepiaceho lôžka 8 mm. Spĺňa požiadavky EN 14891 CMO2P,
ÖNORM B 3407 W1-W6.
Spotreba izolácia: cca 1,5 kg/m2/2 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
Spotreba lepenie: cca 3,2 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
20 kg

48 ks/pal

Izolačná fólia DF 2K

CMO2
OPP
CM

9002428117293

9002428139783

13978

3,676

88,22

(Dichtfolie DF 2K)

2-zložková, hydraulicky vytvrdzujúca, dlhodobo elastická, bezspojová hydroizolácia proti netlakovej a tlakovej vode pod
keramické obklady a dlažby v interéri a exteriéri pre vlhké priestory, bazény, terasy. Izoluje proti  tlakovej  vode  z  prednej  
strany: do 7 bar. Lepenie obkladov: cca po 24 hod. Elasticitia pri teplotách: od -35°C do + 80°C. Spĺňa požiadavky EN 14891
CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6,
Pomer miešania A:B = 2:1
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
18 kg

komp. A+B

37,5 kg
12,5 kg             komp. A
25 kg                komp.B

Tekutá fólia 2 KS
2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CMO2P
OP
CM

24 ks/pal

9002428040065

4006

42 ks/pal
48 ks/pal

9002428166741
9002428166758

16674
16675

5,658

122,21

4,282

192,69

(Flüssigfolie 2 KS)

2-zložková rýchlo tuhnúca hydroizolácia proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v interéri a exteriéri, v kúpeľniach, sprchách, sprchovacích kabínach, terasách a balkónoch. Pomer miešania A:B = 1:1.
Lepenie obkladov: cca po 3 hod. Spĺňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
12 kg
50 kg
25 kg            komp.A
25 kg            komp.B

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

9002428048771
9002428166710
9002428166727

4877
16671
16672

8,049

115,91

6,555

393,30
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Obklady

Výrobok

1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Hydro Basic 2K

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Hydro Basic 2K)

Hydraulicky tuhnúca, vodonepriepustná, trvalo elastická, dvojzložková hydroizolácia. Neobsahuje rozpúšťadlá, je paropriepustná. Pre použitie v exteriéri a interiéri, na vytvorenie účinnej hydroizolácie proti netlakovej vode priamo pod keramické
obklady a dlažby, ako napr. sprchovacie kabíny, kúpeľne, balkóny terasy. Min. hrúbka 2 mm!
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CM
OP
CM O1

20 kg
  5 kg          komp.A
15 kg          komp.B

24 ks/pal.
12 ks/pal.

9002428167694
9002428167700

Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99
GEPRÜFT

ETAG-005

16769
16770

2,348

56,35

(X-Bond MS-A99)

Najmodernejšia hydroizolácie na báze MS Polymérov, trvalo pružná, pripravená priamo na použitie, určená na vytvorenie
mimoriadne účinnej hydroizolácie priamo pod keramické obklady, koberce z prírodného kameňa a pod. Vhodná pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom. Táto ekologické hydroizolácia neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a ani silikóny. Je vhodná na izolovanie všetkých vlhkých a mokrých priestorov, ako kúpeľne, sprchy, športové sprchy,
priemyselné kuchyne, autoumyvárky, terasy, balkóny, nádrže na vodu, čističky odpadových vôd a pod. X-Bond MS-A 99
vytvára vzduchotesnú izoláciu, preto je vhodná aj do pasívnych domov.
Spotreba: cca 1,3 – 1,0 kg/m2/ 1 mm (min. 2 vrstvy = cca 2,6 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
13 kg

36 ks/pal.

9002689121893

12189

13,384

208,79

Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100
(Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100)

• vodotesná
• alkáliam odolná
• premosťujúca
trhliny
• rovnomerná hrúbka
vrstvy

Hydroizolačná a zároveň zosilňujúca tkanina určená na vytvorenie rýchlej a účinnej hydroizolácie na podlahách a stenách
pod obklady a dlažby, platne a prvky z prírodného kameňa, pre domáce bazény, sprchovacie kúty, kúpeľne, balkóny, terasy,
priemyselné kuchyne a pod. Vyhovuje najnovším predpisom pre vytvorenie spojenej izolácie priamo pod obklady a dlažby, v
interiéri a exteriéri, podľa EN 14891,  ÖNORM B 3407 W1-W6. Je trvalo flexibilná, alkáliám odolná, vhodná aj ako zosilňovacia tkanina na problematické podklady. AE 100 sa ukladá do čerstvo, celoplošne nanesenej Murexin Pružnej lepiacej malty
KGF 65. Na AE 100 je možné lepiť obklady a dlažby lepiacou maltou triedy C2 S1. 1 bal = 30 bm, s označením metráže
ako aj presahových zón.
30 m2

28 ks/pal.

9002689156681

Izolačná samolepiaca páska DBS 50

15668

8,073

290,63

(Dichtband Selbstklebend DBS 50)

Samolepiaca izolačná páska, slúžiaca na premostenie a zaizolovanie rohov a kútov, systémový doplnok ku Murexin
tekutým hydroizoláciám.
9002428137796

13779

2,090

62,70

Vonkajší roh
1 ks

9002428310182

31018

8,762

10,51

Vnútorný roh
1 ks

9002428310175

31017

8,476

10,17

25 bm
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4 ks/kart., 120 ks/pal.
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1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Izolačná páska DB 70

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Dichtband DB 70)

DB 70
10 bm/zvit
50 bm/zvit

šírka pogumovanej časti:   7 cm
392 ks/pal.
100 ks/pal.

9002428040096
9002428040102

4009
4010

2,001
1,892

24,01
113,52

DB 70 240 mm
25 bm/zvit

šírka pogumovanej časti: 19 cm
  80 ks/pal.

9002428101063

10106

4,955

148,65

Tesniaca manžeta DZ 35 mm a DZ 70 mm

(Dichtmanschette DZ 35, DZ 70)

Systémový doplnok k Murexin Izolačnej páske, slúži na utesnenie prestupu vodovodných potrubí cez murivo v kúpeľniach,
sprchovacích kútoch, a pod.
DZ 35 mm
1 ks

vonkajší priemer je 100 mm, elastická zóna má priemer 35 mm
25 ks/kart., 1000 ks/pal.
9002428134337

13433

5,133

6,16

DZ 70 mm
1 ks

vonkajší priemer je 150 mm, elastická zóna má priemer 70 mm
25 ks/kart., 1000 ks/pal.
9002428134320

13432

6,677

8,01

7,617

9,14

6,856

8,23

Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh

(Dichtband DB 70 Aussenecke)

Systémový komponent na izoláciu v oblasti vonkajších rohov.
1 ks

25 ks/pal.

9002428053713

Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh

5371

(Dichtband DB 70 Innenecke)

Systémový komponent na izoláciu v oblasti vnútorných rohov.
1 ks
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25 ks/pal.

9002428053720

5372

55

Obklady

Systémový komponent - páska, pre prenos ťahového napätia bez trhlín. Vkladá sa do izolácie v kútoch, na stykoch dvoch
druhov materiálov a v mieste dilatácií. Je obojstranne kašírovaná, na zvýšenie pevnosti spoja s hyroizoláciou. Na páske je
vyznačená metráž. Šírka pogumovanej časti: 7cm

1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Izolácia podlahovej vpuste

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Gullydichtung)

Systémový komponent na izoláciu podlahovej vpuste a podlahových odtokov. Rozmer: 50 x 50 cm
1 ks

750 ks/pal.

Výstuž trhlín GL

9002428168707

16870

18,304

21,96

(Rissarmierungsbahn GL)

Jednosmerne orientované vlákna s extrémnou pevnosťou v ťahu ako aj extrémnou odolnosťou v zlome. Pre jednoduchšiu
a precíznu manipuláciu sú vlákna nalepené na transportnej fólii. Výstuž trhlín GL sa používa sa na preklenutie trhlín, pracovných škár, nahrádza zošívanie. Transportná fólia s vláknami sa ukladá do kvalitnej lepiacej malty, napr. Murexin Rýchla
pružná lepiaca malta TRASS SFK 85, alebo do vysprávkovej hmoty, napr. Murexin Výpĺňová a oprávková hmota SF 83.
Šírka rolky: 60 cm, Dĺžka rolky: 12 bm
7,2 m2

96 ks/pal.

9002689165460

Murexin Energy Textile - sklotextilná mriežka

16546

14,584

126,01

(Murexin Energy Textile)

Mriežka určená na zapracovanie do výstužných mált, odolná voči alkáliám. Vhodná do Murexin lepiacich mált, do Murexin
živičných izolácií (bitúmenové a bezbitúmenové živičné izolácie) ako aj do do Murexin ESS zatepľovacieho systému.
55 m2

šírka: 1,0 m , dĺžka: 50 m

Zosilňovacia tkanina

33 ks/pal.

9002428040126

4012

0,792

52,27

(Entkoppelungsvlies)

Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do
lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos ťahových a tlakových síl medzi
podkladom a dlažbou/parketami. Je výborným doplnkom pri sanácií starých podláh a pri lepení veľkoformátových dlažieb
a dlažieb s hranou väčšou ako 30cm. Šírka = 1 m, hrúbka = 1,2 mm.
Šírka = 1 m , hrúbka = 1,2 mm..
5,008
300,48
50 m2
12 ks/pal.
9002428125921
12592

Podlahová platňa UniTop

(UniTop Entkoppelungsplatte)

Špeciálna sendvičová platňa (120x60 cm) určená pre použitie hlavne pri rekonštrukciách podláh. Výrazne utlmuje kročajový hluk a pomáha kompenzovať ťahové a šmykové sily. Ideálna na menej kvalitné a poškodené podklady. Platňa sa lepí
na podklad lepidlom na podlahové krytiny (Murexin D 338, D 321), na prilepenú platňu môžete lepiť keramickú dlažbu,
pomocou pružnej lepiacej malty.
Hodnota útlmu kročajového hluku:
4 mm - cca   9 dB
9 mm - cca 10 dB
15 mm - cca 11 dB

0,72 m2
0,72 m2
0,72 m2
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  4 mm (120x60 cm)
  9 mm (120x60 cm)
15 mm (120x60 cm)

9002428047507
9002428047521
9002428047538

4750
4752
4753

17,824
27,118
41,121

15,40
23,43
35,53
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2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Nivelačná hmota ST 25

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Nivelliermasse ST 25)

Spotreba: 1,7 kg/m2/1 mm
C 25
F5

25 kg

48 ks/pal.

9002689114932

Nivelačná hmota Extrém NE 30

11493

0,696

20,88

(Nivelliermasse Extrem NE 30)

Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie
a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 3 mm do 30 mm.
40
C 30
DIN EN 13813

F7

Spotreba: cca 1,7 kg/m2/1 mm
25 kg

48 ks/pal.

5996504061768

Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30

6176

0,865

25,95

(Nivelliermasse Außen FMA 30)

Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných
podkladov a spádovaných podláh do 3 % vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
Pre hrúbky 5 - 30 mm.
C 30
25
DIN EN 13813

F7

Spotreba: cca 1,6 kg/m2/1 mm
25 kg

48 ks/pal.

Nivelačná hmota CA 15

9002689078722

7872

0,950

28,50

(Nivelliermasse CA 15)

Prášková nivelačná hmota na báze calciumsulfátu pre hrúbky 2-15 mm. Vhodná na vyrovnávanie anhydritových a sadrových aj cementových podkladov. Vhodná pod lepenú dlažbu, koberce, plávajúce podlahoviny. Vhodná na podlahové
vykurovanie.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm
25 kg

48 ks/pal.

5996504610089

61008

0,401

12,03

C 25
F7
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Ďalší sortiment nivelačných hmôt nájdete na strane č.15-18.
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Obklady

Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce, určená na
vyrovnanie väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 3 mm,
max. hrúbka vrstvy 35 mm.

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Nivelačná hmota LEWELL ST 215 STANDARD
Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živicami zušľachtená, vlákna obsahujúca, hydraulicky vytvrdzujúca
nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 2 až 15 mm, pred lepením dlažby, kobercov a pokládkou plávajúcich podláh. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Vhodná pre podlahové vykurovanie a
zaťaženie kolieskovým nábytkom.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
C 25
F5

NOVINKA

25 kg

48 ks/pal.

5996504610201

61020

0,600

18,00

Nivelačná hmota LEWELL ST 330 STANDARD
Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živicami zušľachtená, vlákna obsahujúca, hydraulicky vytvrdzujúca
nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie veľmi nerovných podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 3 až 30 mm, pred lepením
dlažby, kobercov a pokládkou plávajúcich podláh. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.
C 25
F5

NOVINKA

Spotreba: 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy
25 kg

48 ks/pal.

5996504610218

61021

0,609

18,27

Nivelačná hmota LEWELL NA 320

C 25
F6

NOVINKA

58

Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živicami zušľachtená, vlákna obsahujúca,  mrazuvzdorná, hydraulicky
vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri aj exteriéri, pre vyrovnanie nerovných cementom viazaných podkladov v hrúbke od 2 do 20 mm, pred lepením dlažby a pred pokládkou podlahovín každého druhu.
Umožňuje vytvorenie plochy so spádom do 3%. Predovšetkým vhodná pre vyrovnanie vonkajších plôch, balkónov, terás
pri pokládke dlažby. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.
Spotreba: 1,6 kg/m2/1 mm
25 kg

48 ks/pal.

5996504610409

61040

0,848

25,44
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3. Obkladanie
Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Zušľachťovacia emulzia S 2

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Kleberemulsion S2)

Umelo živičná, disperzná emulzia určená na zvýšenie pružnosti a priľnavosti Murexin lepiacich mált. Pridaním emulzie
získate lepiacu maltou so zvýšenou pružnosťou.
Pre použitie v exteriéri a interiéri na zlepšenie vlastností Murexin lepiacich mált pri zvýšenom statickom alebo tepelnom
namáhaní, napr. na balkónoch, terasách, balkónoch, fasádach.
Spotreba: 3 kg do 13 kg lepiacej malty
               5 kg do 25 kg lepiacej malty
  3 kg
  5 kg

144 ks/pal.
  96 ks/pal.

9002428154670
9002428154687

15467
15468

Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03

10,647
10,366

38,33
62,20

(Bau- und Fliesenkleber BFK 03)

Lepiaca malta na lepenie stavebných platní, na lepenie obkladov a dlaždíc metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná.
Spotreba: cca 2,8 kg/m2 (pri ozubení 8 mm)
C1

25 kg

48 ks/pal.

8581576100520

Murexin Baukleber Plus

40454

0,176

5,28

(Baukleber Plus)

Univerzálna lepiaca malta zvýšenej kvality na lepenie stavebných platní, na lepenie obkladov a dlaždíc metódou tenkovrstvého lôžka. Mrazuvzdorná. Vhodná na lepenie presných tvárnic a izolačných dosiek.
Spotreba: cca 2,8 kg/m2 (pri ozubení 8 mm)
C1 T

25 kg

48 ks/pal.

Lepiaca malta KF 20

8581570000161

40457

0,236

7,08

(Klebemörtel KF 20)

Prášková, vode a mrazu odolná, zušľachtená, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie. Pre použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, platní, jemnej kameniny, gresu na stenu
a podlahu pri zvýšenom statickom a miernom tepelnom zaťažení. Pre bytové a priemyselné priestory, balkóny, kúpeľne
sprchy.
Spotreba: cca 3,0 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
25 kg

48 ks/pal.

8581570000338

Lepiaca malta Profiflex Maxi MB 25

00338

0,348

10,44

(Profiflex Maxi MB 25)

Lepiaca malta určená pre hrubovrstvé lepenie, hrúbka lepiaceho lôžka 4 - 20mm. Vhodná na lepenie obkladov a dlažieb s
nízkou nasiakavosťou (gres), prvkov z prírodného kameňa, betónových a tehlových dlaždíc na nerovný podklad.
Spotreba: cca 3,0 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
25 kg
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48 ks/pal.

5996504140838

14083

0,389

11,67

59

Obklady

Výrobok

3. Obkladanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Lepiaca malta Profiflex KPF 35

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Profiflex KPF 35)

Lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná. Vhodná na profesionálne lepenie obkladov a dlažieb, ako aj na lepenie obkladov na starý, súdržný obklad.
Spotreba: cca 2,5 kg/m2 (pri ozubení 8 mm)
25 kg

48 ks/pal.

5996504098023

Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31

9802

0,433

12,99

(Profiflex KPF 31)

Flexibilná, zušľachtená, prášková, hydraulicky tuhnúca biela lepiaca malta pre profesionálne lepenie obkladov a dlažieb.
Je vode a mrazu odolná, vhodná pre styk s potravinami. Vhodná na tenkovrstvé lepenie keramických obkladov a dlažieb,
dlažby z jemnej kameniny s nasiakavosťou do 0,5 %, na lepenie obkladu na obklad, na lepenie prvkov na podklady so
zvýšeným mechanickým a miernym tepelným zaťažením.
Spotreba: cca 2,5 kg/m2 (pri ozubení 8 mm)
25 kg

48 ks/pal.

9002428124888

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65

12488

0,658

19,74

(Flexklebemörtel Grau KGF 65)

Lepiaca malta na pružné lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná. Vhodná na
podlahové vykurovanie, lepenie obkladu na terasy, fasády a bazény, ako aj na lepenie obkladov na starý, súdržný obklad.
Spotreba: cca 2,3 kg/m2 (pri ozubení 8 mm)
25 kg

48 ks/pal.

8581570000178

40317

0,454

13,62

C2 TE S1

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná
(Flexklebemörtel Grau KGF 65)

C2 TE S1

RE D U

C

DU

ST

ED

RT•

• STAU

E DUZ

IE

BR

Flexibilná, zušľachtená, vláknami spevnená, prášková hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb. Má výrazne zredukované množstvo prachových častíc. Je vode a mrazu-vzdorná. V interiéri aj exteriéri na
flexibilné tenkovrstvé lepenie najrôznejších keramických obkladov a dlažieb, tmavých dosiek, tmavého prírodného kameňa, jemnej kameniny, všetko aj  pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Vhodná aj na lepenie dlaždíc v bazénoch a
lepenie obkladu na obklad.
Spotreba: cca 2,3 kg/m2 (pri ozubení 8 mm).
  8 kg
25 kg

84 ks/pal.  
48 ks/pal.

9002428040300
9002428132692

4030
13269

1,135
0,942

10,90
28,26

Pružná lepiaca malta biela KWF 61 bezprašná
BR

E DUZ

IE

RE D U

C

DU

ST

ED

RT•

• STAU

C2 TE S1

(Flexklebemörtel Weiss KWF 61)

Biela, pružná, lepiaca malta s výrazne redukovaným množstvom prachových častíc, na lepenie obkladov a dlažieb najmä
so svetlých prírodných materiálov, sklenej mozaiky a pod. Je vodo a mrazu vzdorná, je vhodná na podlahové vykurovanie.
Odporúčame pri lepení obkladov a dlažieb v bazénoch, na fasádach, terasách a pod. Hrúbka vrstvy  3-20 mm.
Spotreba: cca 3,1 kg/m2 (pri ozubení 10 mm).
  8 kg
25 kg

60

84 ks/pal.  
48 ks/pal.

9002428146163
9002428136881

14616
13688

1,558
1,158

14,96
34,74
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3. Obkladanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Pružná lepiaca malta Trass KTF 55

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Flexklebemörtel Trass KTF 55)

Spotreba: cca 3,1 kg/m2 (pri ozubení 10 mm).

C2 T S1

25 kg

BR

E DUZ

IE

RE D U

C

DU

ST

ED

RT•

• STAU

C2 TE S1

48 ks/pal.

9002428056936

Pružná lepiaca malta Maximo M 41

5693

0,994

29,82

(Klebermoertel Maximo M 41)

Flexibilná, veľkým množstvom prísad zušľachtená biela prášková lepiaca malta so zníženým obsahom prachových častíc.
Vďaka tepelno akumulačným vlastnostiam pomáha vytvárať príjemnú izbovú klímu. Je vhodná na lepenie v interiéri aj
exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, veľkoformátových dosiek, jemnej kameniny, dlažieb s nasiakavosťou
pod 0,5%, na lepenie obkladu na obklad,  všetko aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení.  Je vhodná na lepenie
do lôžka 2-15 mm. Vďaka svojim tepelno akumulačným schopnostiam je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie.
Spotreba: cca 2,2 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
13 kg

72 ks/pal.

Super rýchla lepiaca malta SK 15

9002428138373

13837

1,850

28,86

(Reparaturmörtel SK 15)

Rýchlotuhnúca špeciálna lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná na celoplošné lepenie ako aj
pri rýchlych opravách obkladov a dlažieb. Tuhne nezávisle na teplote okolia. Doba vytvrdnutia 90 min.
Spotreba: cca 3,3 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
15 kg

54 ks/pal.

9002428117309

11730

1,375

24,75

Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela SFK 81
(Schnellflexklebemörtel Weiss SFK 81)
C2 FT S1

Prášková, biela, pružná, mrazu odolná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb do lôžka s hrúbkou 4 do 20 mm, vodo
a mrazuvzdorná. Hlavne pre biele, svetlé alebo sklenené obklady. Pochôdzna po 3 hodinách.
Spotreba: cca 3,2 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
25 kg

C2 FT S1

48 ks/pal.

9002428072271

7227

1,298

38,94

Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85
(Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85)

Prášková, šedá, pružná, mrazu odolná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb do lôžka s hrúbkou až 20 mm. Vďaka
obsahu trassovitého cementu veľmi výrazne redukuje tvorbu bielych výkvetov, hlavne na tmavých prvkoch v exteriéri.
Je pochôdzna po 3 hod. Vhodná lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, od sklenej mozaiky až po veľkoformátové
prvky z prírodného kameňa v interiéri aj exteriéri.
Spotreba: cca 3,4 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
• hrúbka lôžka
do 20 mm
• aj pre veľké formáty
• spracovanie
(od +2°C)

25 kg
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48 ks/pal

9002428146606

14660

1,144

34,32

61

Obklady

Lepiaca malta s veľkou pružnosťou na lepenie obkladov a dlažieb najmä z prírodných materiálov v exteriéri. Silne
obmedzujúca vznik výkvetov. Odporúčame pri lepení veľkoformátových obkladov a pre cotto a prírodný kameň. Vodo a
mrazuvzdorná. Hrúbka vrstvy 20 mm.

3. Obkladanie
Výrobok

C2 TE S2

NOVINKA
•
•

vysoko flexibilné
eliminuje pnutie
pri problematických
podkladoch

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Supraflex SFS 2)

Jednozložková, prášková, vysoko zušľachtená, flexibilná, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre
pružné lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná pre styk s potravinami. V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov,
dlažieb, mozaiky, platní, tmavého prírodného kameňa a jemnej keramiky na steny a podlahy pri veľmi zvýšenom tepelnom
a statickom zaťažení. Zvlášť vhodná pre pokládku keramických dlaždíc so zvýšenými požiadavkami (eliminuje vznikajúce
pnutia). Trieda C2TE S2.
Spotreba: cca 2,9 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
25 kg

48 ks/pal.

9002428165324

Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75
C2 E S1

č. výrobku

16532

1,361

40,83

(Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75)

Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca, lepiaca malta s veľkou pružnosťou. Vhodná na dokonalé lepenie
dlažby v exteriéri a interiéri do tekutého lôžka s hrúbkou do 10mm, na lepenie keramiky, jemnej kameniny, porcelánových,
ako aj klinkerových prvkov na podklady so zvýšeným mechanickým a tepelným namáhaním. Špeciálne určená na lepenie
veľkoformátovej dlažby a prírodného kameňa.
Spotreba: cca 2,9 kg/m2  (pri ozubení 10 mm)
               cca 4,5 kg/m2 (pri oblom ozubení 25 mm)
25 kg

48 ks/pal

9002428146125

Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
C2 E S2
2008

GEPRÜFT NACH

EN 14891

CM
CMO2
OPP

14612

0,920

27,60

(Dichtklebemoertel grau DKM 95)

Hydroizolačná, jednozložková, paropriepustná lepiaca malta. Ideálna na vytvorenie celoplošných, celistvých hydroizolácií
v interiéri a exteriéri priamo pod keramický obklad, alebo dlažbu, so stredným až veľkým mechanickým a tepelným zaťažením (garáže, balkóny, terasy...). S DKM 95 je možné vytvoriť hydroizoláciu a aj lepiť dlažbu. Každý krok je nutné robiť
samostatne. Min. hrúbka izolácie 2 mm! Max. hrúbka lepiaceho lôžka 8 mm.
Spotreba izolácia: cca 1,5 kg/m2 / 1 mm hrúbky vrstvy (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
Spotreba lepenie: cca 3,2 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)

• izolovanie a lepenie
s jedným materiálom
• paropriepustná
• premosťuje trhliny
• veľmi pružná

20 kg

48 ks/pal

Disperzné lepidlo na obklad KD 11

9002428139783

13978

3,676

88,22

(Dispersionskleber KD 11)

Pružné disperzné lepidlo pripravené priamo na použitie, na lepenie obkladov do tenkovrstvového lôžka.  Je vhodné len
do interiéru, na steny (aj do vlhkých priestorov) na lepenie obkladov, mozaiky a iných obkladových prvkov (max. do šírky
hrany 200mm). Mimoriadne vhodné na opravy keramických obkladov.
D2 TE
Dispersionskleber
2008

62

Spotreba: cca 2 kg/m2 podľa podkladu
20 kg

24 ks/pal.

9002428146286

14628

2,930

70,32
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3. Obkladanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91

• v novom PVC vedre
• jednoduchšia
spracovateľnosť

Biela, dvojzložková, epoxidová lepiaca malta bez rozpúšťadiel, vhodná pre styk s potravinami, odolná voči vode a mrazu,
zmenám teplôt, baktériám, starnutiu a chemikáliám. Vhodná pre tenkovrstvé lepenie dlaždíc na steny a podlahy. V interiéri a exteriéri na lepenie a škárovanie keramických obkladov a dlažieb, platní a mozaiky, najmä pri ich zaťažení  agresívnymi vodami, rastlinami, živočíšnymi tukmi, chemikáliámi a pri nádržiach na pitnú vodu. Spĺňa požiadavky DVGW - W270
(najvyššia odolnosť voči baktériám). Trieda kvality podľa STN EN 12004: R2 T
Miešací pomer v hmotnostných jednotkách: A:B = 100 : 6,2.
Spotreba: cca 4,5 kg/m2 (pri ozubení 10 mm)
   6 kg

komp. A+B 60 ks/pal.

9002428168639

Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88

16863

13,523

97,37

(X-Bond MS-K88)

Jednozložkové, univerzálne, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou
na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov či už nasikavých alebo hladkých nenasiakavých. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. Neobsahuje vodu, rozpúšťadlá
a silikóny, je UV a poveternostným vplyvom odolné.
Spotreba: v závislosti od podkladu
   15 kg

36 ks/pal.

9002689125938

12593

13,966

251,39

Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88 EXPRESS
(X-Bond MS-K88 Express)

Jednozložkové, univerzálne, rýchlo tuhnúce, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových
obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu
existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. UV a poveternostným vplyvom odolné.  
Spotreba: v závislosti od podkladu
290 ml
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12 ks/kart.,  1 200 ks/pal.

cena za kus

9002689132479

13247

16,423

19,71

63

Obklady

(Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91)

Vhodnosť použitia
lepiacich mált MUREXIN
Odporúčané pre
zaťaženie

Lepiace malty

Murexin Blaukleber Plus

64

Mechanické

Tepelné

Exteriér

Nižšie teploty
pri spracovaní (<10°C)

N

Podlahové kúrenie

N

Max. formát dlaždice

**

Priesvitné/sklenené

O+D

Prírodný kameň

12

Gress do 0,5 % nasiak.

5

Keramika do 3 % nasiak.

Obklad/ Dlažba

C1

N

400

N

1

N

N

N

C1T

5

12

O+D

**

N

N

N

400

N

1

N

N

N

Lepiaca malta KF 20

C2TE

5

24

O+D

**

**

*

N

1600

*

2

1

*

*

Lepiaca malta Profiflex KPF 35

C2TE

10

12

O+D

**

**

*

N

1600

*

2

1

*

*

Lepiaca malta
Profiflex Maxi MB 25

C2TE

20

24

O+D

**

**

**

N

1600

*

2

1

*

*

Lepiaca malta
Profiflex biela KPF 31

C2TE

5

12

O+D

**

**

*

**

1600

*

2

1

*

*

Pružná lepiaca malta šedá
KGF 65

C2TES1

5

12

O+D

***

***

**

N

3600

**

2

2

**

**

Pružná lepiaca malta šedá
KGF 65 bezprašná

C2TES1

10

12

O+D

***

***

**

N

3600

**

2

2

**

**

Pružná lepiaca malta biela
KWF 61 bezprašná

C2TES1

20

24

O+D

***

***

***

**

3600

**

2

2

**

**

Pružná lepiaca malta
Trass KTF 55

C2TS1

20

24

O+D

***

***

***

N

3600

**

2

2

**

**

Pružná lepiaca malta
Maximo M 41

C2TES1

15

8

O+D

***

***

***

**

3600

**

2

2

**

***

Super rýchla lepiaca
malta SK 15

C2FT

10

1

O+D

***

***

**

N

1600

**

2

2

**

**

Pružná lepiaca malta rýchla
biela SFK 81

C2FTS1

20

3

O+D

***

***

***

**

3600

**

3

2

**

***

Pružná lepiaca malta
rýchla TRASS SFK 85

C2FTS1

20

3

O+D

***

***

***

N

3600

**

3

2

**

***

Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2

C2TES2

15

12

O+D

***

***

***

**

˃ 3600

***

3

3

***

**

Lepiaca malta do tekutého
lôžka FBS 75

C2ES1

10

8

D

***

***

**

N

˃ 3600

**

3

2

**

***

Hydroizolačná lepiaca
malta šedá DKM 95

C2ES2

8

24

D

***

***

***

N

˃ 3600

***

3

3

***

***

Disperzné lepidlo na obklad
KD 11

D2TE

4

48

O+D

**

N

N

N

400

N

1

N

N

N

R2T

5

24

O+D

***

***

***

**

˃ 3600

***

3

3

***

N

Epoxidová lepiaca malta
EKY 91
*  
**
***
N

Pochôdzna/
škárovateľná po (hod.)

Stavebné a obkladové lepidlo
BFK 03

Max. hrúbka lôžka (mm)

Tabuľka je orientačným návodom pre výber
vhodnej lepiacej malty, na základe našich
skúseností, vzhľadom na uvedené zaťaženia.
Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa
na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie
o vhodnosti použitia a spracovania nájdete
v technických listoch výrobkov.

Trieda STN EN 12004

Odporúčaný typ
dlaždice

vhodné s obmedzením
vhodné
veľmi vhodné
nevhodné na použitie

1
2
3

malé zaťaženie
stredné zaťaženie
veľké zaťaženie
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4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Škárovacia malta FM 60 Premium Classic / Trend
Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou
a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a
vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky,
jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.
Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm
Spotreba: 0,2 - 0,9 kg/m2, podľa tvaru obkladu a šírky škár
min 0,5 mm
max 7 mm
FUGENBREITE
JOINT WIDTH

PERLEFFEKT
PEARL EFFECT

STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED

  2 kg

weiß
grau
silbergrau
seidengrau
anthrazit
manhattan
crocus
bermuda
mint
jasmin
sand
camel
bahama
miel
terra
nussbraun
mittelbraun
bali
rubinrot
schwarz

  2 kg

  4 kg

PERLEFFEKT
PEARL EFFECT

STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED

11581
11586
11601
11608
11595
11600
11596
11598
15411
11590
15413
11592
11594
11593
11597
15412
11599
11591
11604
12058                   

1,600
1,601
2,056
2,056
2,552
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,056
2,552
2,552
2,056
4,498

3,84
3,84
4,93
4,93
6,12
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
6,12
6,12
4,93
10,80

5996504116222
5996504116185
5996504116215
5996504116192
5996504116208

11622
11618
11621
11619
11620

2,552
2,056
2,056
2,056
2,056

6,12
4,93
4,93
4,93
4,93

5996504608017
5996504608024
5996504608147
5996504608178
5996504608086
5996504608130
5996504608093
5996504608116
5996504608222
5996504608031
5996504608246
5996504608055
5996504608079
5996504608062
5996504608109
5996504608239
5996504608123
5996504608048
5996504608161
5996504608192

60801
60802
60814
60817
60808
60813
60809
60811
60822
60803
60824
60805
60807
60806
60810
60823
60812
60804
60816                   
60819

1,146
1,145
1,850
1,850
2,316
1,849
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,849
1,850
1,850
1,850
2,316
2,316
1,850
3,701

5,50
5,50
8,88
8,88
11,12
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
11,12
11,12
8,88
17,76

5996504115812
5996504115867
5996504116017
5996504116086
  5996504115959
5996504116005
5996504115966
5996504115980
5996504154118
5996504115904
5996504154132
5996504115928
5996504115942
5996504115935
5996504115973
5996504154125
5996504115997
5996504115911
5996504116048
5996504120588

4 ks/kart., 216 ks/pal.
basalt
zementgrau
graubraun
haselnuss
helbraun

CG 2 WA

FUGENBREITE
JOINT WIDTH

4 ks/kart., 216 ks/pal.

weiß
grau
silbergrau
seidengrau
anthrazit
manhattan
crocus
bermuda
mint
jasmin
sand
camel
bahama
miel
terra
nussbraun
mittelbraun
bali
rubinrot
schwarz

84 ks/pal.

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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65

Obklady

(Fugenmoertel FM 60 Premium)
CG 2 WA

4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

Cena za balenie
s DPH (€)

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Škárovacia malta FM 60 Premium Classic / Trend
(Fugenmoertel FM 60 Premium)
CG 2 WA

Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a
vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky,
jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.
Pre šíry škár: 0,5 – 7 mm.
NO

Spotreba: 0,2 - 0,9 kg/m2, podľa tvaru obkladu a šírky škár

min 0,5 mm
max 7 mm
FUGENBREITE
JOINT WIDTH

PERLEFFEKT
PEARL EFFECT

STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED

  8 kg

weiß
grau
silbergrau
seidengrau
antthrazit
manhattan
jasmin
sand
camel
bahama
miel
terra
nussbraun
mittelbraun
bali

  8 kg

25 kg
PERLEFFEKT
PEARL EFFECT

STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED

FM 60
Premium
Classic

FM 60
Premium
Trend

5996504115829
5996504115874
5996504116383
5996504116444
5996504116321
5996504116376
5996504116277
5996504154194
5996504116291
5996504116314
5996504116307
5996504116345
5996504154187
5996504116369
5996504116284

11582
11587
11638
11644
11632
11637
11627
15419
11629
11631
11630
11634
15418
11636
11628

0,973
0,973
1,590
1,590
1,968
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,968
1,968

9,34
9,34
15,26
15,26
18,89
15,26
15,26
15,26
15,26
15,26
15,26
15,26
15,26
18,89
18,89

5996504116529
5996504116482
5996504116512
5996504116499
5996504116505

11652
11648
11651
11649
11650

1,968
1,590
1,590
1,590
1,590

18,89
15,26
15,26
15,26
15,26

5996504115836
5996504115461
5996504117441
5996504117434
5996504119179
5996504117410

11583
11546
11744
11743
11917
11741

0,724
0,726
0,931
1,050
0,876
0,876

21,72
21,78
27,93
31,50
26,28
26,28

84 ks/pal.
basalt
zementgrau
graubraun
haselnuss
helbraun

CG 2 WA

FUGENBREITE
JOINT WIDTH

84 ks/pal.

48 ks/pal.
weiß
grau
silbergrau
anthrazit
manhattan
bahama

weiß

silbergrau

grau

seidengrau

anthrazit

manhattan

crocus

bermuda

mint

jasmin

sand

camel

bahama

miel

terra

nussbraun

mittelbraun

bali

rubinrot

(RAL 9005)

haselnuss

hellbraun

graubraun

basalt

zementgrau

schwarz

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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4. Škárovanie
Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Obklady

Výrobok

Emulzia pre škárovacie malty FE 85

(Fugenmörtelemulsion FE 85)

Syntetická disperzia pre zvýšenie pružnosti, vodoodpudivosti a chemickej odolnosti Murexin cementových škárovacích
hmôt. Pre použitie v interiéri a exteriéri, na zlepšenie vlastností Murexin škárovacích hmôt pri zvýšenom statickom,
tepelnom a chemickom zaťažení pri pokládke obkladov a dlažieb s miernou nasiakavosťou na podlahové kúrenie, terasy,
balkóny, fasády, ako aj pri použití v bazénoch, v priemyselných kuchyniach, umývačkách áut a v priemyselných a obchodných prevádzkach.
• zlepšenie vlastností
škárovacích malt
• zvyšuje pružnosť a
chemickú odolnosť
• znižuje nasiakavosť
• veľmi pružná

Spotreba: v závislosti na použitej škárovacej hmote, zámesová voda sa úplne nahrádza emulziou FE 85
2,5 kg
10 kg

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

144 ks/pal.
42 ks/pal.

9002428164150
9002428164174

16415
16417

7,540
4,836

22,62
58,03

67

4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Škárovacia malta Profi FX 65

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Flexfuge Profi FX 65)

Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s vodoodpudivým efektom a výbornou oteru odolnosťou. Vďaka
zrýchlenému tuhnutiu je vhodná hlavne na škárovanie nenasiakavých obkladov a dlažieb, ľahko sa spracováva a vytvára
farebne rovnomerné škáry. Pochôdzna po 3 – 6 hod. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a
dlažieb, mozaiky, prírodného kameňa, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre
styk s potravinami. Pre šíry škár: 0,5 – 7 mm

CG 2 WA

Spotreba: 0,2 - 0,9 kg/m2, podľa tvaru obkladu a šírky škár
  4 kg

ŠPECIÁLNE
pre gres

weiß

grau

silbergrau

seidengrau

manhattan

jasmin

bahama

camel

miel

terra

15 kg

25 kg
nussbraun

mittelbraun

bali

anthrazit

schwarz

zementgrau

weiß
grau
silbergrau
seidengrau
manhattan
jasmin
bahama
camel
miel
terra
nussbraun
mittelbraun
bali
anthrazit
schwarz
zementgrau
basalt
jasmin
bahama
anthrazit
zementgrau
basalt
weiß
grau
silbergrau
manhattan

108 ks/pal.

72 ks/pal.

48 ks/pal.

9002428154250
9002428154267
9002428154281
9002428154304
9002428154298
9002428154311
9002428154328
9002428154335
9002428154342
9002428154366
9002428154380
9002428154397
9002428154427
9002428154519
9002428154526
9002428168660
9002428168653

15425
15426
15428
15430
15429
15431
15432
15433
15434
15436
15438
15439
15442
15451
15452
16866
16865

1,545
1,547
1,870
1,870
1,870
1,870
1,870
1,870
1,870
1,870
2,229
2,229
2,229
2,229
2,229
1,546
2,230

7,42
7,43
8,98
8,98
8,98
8,98
8,98
8,98
8,98
8,98
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70
7,42
10,70

9002428154533
9002428154540  
9002428154588
9002428168684
9002428168677

15453
15454
15458
16868
16867

1,646
1,646
1,646
1,645
1,643

29,63
29,63
29,63
29,61
29,57

9002428154595
9002428154601
9002428154618
9002428154625

15459
15460
15461
15462

1,256
1,255
1,440
1,441

37,68
37,65
43,20
43,23

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

basalt
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4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Škárovacia malta Trass FMT 15

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Fugenmörtel TRASS FMT 15)

Spotreba: cca 0,6 - 2 kg/m2, podľa tvaru obkladu a šírky škár
25 kg

grau

šedá - grau
manhattan
anthrazit
beige
mittelbraun

mittelbraun

48 ks/pal.

anthrazit

9002428101827
9002428108260
9002428108246
9002428108253
9002428108222

beige

10182
10826
10824
10825
10822

0,703
0,876
0,876
0,876
0,876

21,09
26,28
26,28
26,28
26,28

manhattan

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Škárovacia malta kameninová Trass SF 50
CG 2 WA

• šírka škáry 4 - 50 mm
• redukuje tvorbu
výkvetov

(Steinfuge Trass SF 50)

Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca  škárovacia malta s obsahom trasových prísad   obmedzujúcich
tvorbu výkvetov. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri pre škárovanie lepeného betónového a prírodného kameniva, dlažobných kociek a klinkerových dlažieb. Vhodná aj pre strojné pracovanie. Vhodná pre styk s potravinami. Odoláva
posypovým soliam. Pre šírky škár: 4 – 50 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG2 WA
Spotreba: podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár
25 kg
48 ks/pal.
šedá - grau
camel
bahama
dunkelgrau
anthrazit

grau

dunkelgrau

anthrazit

camel

5996504042144
5996504090348
5996504052148
9002428094945
9002428123621

4214
9034
5214
9494
12362

0,637
0,640
0,640
0,753
0,689

19,11
19,20
19,20
22,59
20,67

bahama

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Rýchla škárovacia malta SFU 77

CG 2 WA

(Schnellflexfuge Ultra SFU 77)

Prášková, hydraulicky tuhnúca, vode a mrazu odolná, rýchla škárovacia malta vhodná pre priamy styk s potravinami.
Vďaka vylepšenej receptúre je malta lepšie spracovateľná, lepšie vypĺňa škáry a rýchlejšie tuhne. V interiéri a exteriéri na
škárovanie všetkých druhov obkladov a dlažieb, najmä tých s minimálnou nasiakavosťou. Veľmi vhodná na škárovanie
pri nízkych teplotách. Vďaka vysokohodnotným syntetickým prísadám má veľmi dobrú priľnavosť a nevymýva sa zo škár.
Pochôdzna po cca. 2 hod.  
Pre šírky škár: 1 – 15 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG2 WA
Spotreba: 0,5 - 1,8 kg/m2 podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár
  20 kg

NOVINKA
• ľahko škárovateľná
• ľahko umývateľná

grau

grau
manhatten
anthrazit
basalt

manhattan

54 ks/pal.

anthrazit

9002428305041
9002428305058
9002428305065
9002428305072

30504
30505
30506
30507

0,961
1,327
1,327
1,327

23,06
31,85
31,85
31,85

basalt

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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69

Obklady

Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca škárovacia malta s obsahom trasových prísad obmedzujúcich
tvorbu výkvetov. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri pre škárovanie lepeného prírodného kameňa a keramických
dlaždíc. Vhodná pre styk s potravinami. Pre šírky škár: 4 – 15 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG1

4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Škárovacia malta drenážna PF 30

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Pflasterfuge PF 30)

Jednozložková, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúca, na spracovanie pripravená drenážna škárovacia malta s vysokou
a trvalou priepustnosťou vody. Vhodná pre všetky poveternostné podmienky - spracovateľná aj za mierneho dažďa. V
exteriéri pre škáry min. hĺbky 30 mm a šírky od 8 mm. Pre pochôdzne plochy, záhradné chodníky, terasy a pre všetky
typy dlaždíc položených do pieskového lôžka. Vhodné aj pre plochy s ľahkým zaťažením osobnými autami, ako sú napr.
príjazdové cesty. Podklad musí byť trvalo vodo-priepustný!
Spotreba: podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár
25 kg
24 ks/pal.
sandbeige
steingrau
basaltgrau
schwarz

steingrau

sandbeige

basaltgrau

9002428117965
9002428124697
9002428167496
9002428167502

11796
12469
16749
16750

4,230
4,383
5,096
5,225

126,90
131,49
152,88
156,75

schwarz

Škárovacia malta Extrém FME 80

(Fugenmörtel Extrem FME 80)

Prášková, vode a mrazu odolná, škárovacia malta so zvýšenou odolnosťou voči pare a chemikáliám. Vhodná pre škárovanie keramických obkladov a dlažieb v exteriéri a interiéri na podlahách, stenách v bazénoch, termálnych kúpeľoch, v
morských a soľných kúpeľoch, závodných kuchyniach, auto-umývarkách, terasách, ako aj v priemyselných a komerčných
priestoroch. Pre šírky škár: 2 – 10 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG2 WA
CG 2 WA

Spotreba: cca 0,5 kg/m2, podľa tvaru obkladu a šírky škár
20 kg

54 ks/pal.
biela - weiss
šedá - grau
silbergrau

weiß

70

grau

9002428141274
9002428141267
9002428141281

silbergrau

14127
14126
14128

3,386
3,386
3,386

81,26
81,26
81,26

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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4. Škárovanie
Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Epoxidová škárovacia malta FMY 90

RG2
RG
REAKTIONSHARZ
FUGENMÖRTEL

• výborné spracovateľské vlastnosti
• výsoká odolnosť voči
baktériám
• široká škála farieb
• vysoko zaťažiteľná

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Fugenmöertel Epoxy FMY 90)

Vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, dvojzložková epoxidová škárovacia malta bez obsahu rozpúšťadiel s
veľkou chemickou odolnosťou. V interiéri a exteriéri na škárovanie keramických obkladov, dlažieb,obkladových dosiek,
mozaiky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. Ideálna do potravinárskych prevádzok, prevádzok so zvýšeným
namáhaním vodou (aj agresívnou), alebo chemikáliami. Vhodná aj do nádrží s pitnou vodou. Spĺňa požiadavky DVGW W270(najvyššia odolnosť voči baktériám). Na objednávku tónovateľná v RAL farbách!
Trieda kvality podľa STN EN 13888: RG. Prehľad dostupných farieb pozri str. 189 - 192.
Spotreba: 0,4 - 1,0 kg/m2, podľa tvaru obkladu a šírky škár
2 kg

6 kg

weiß

komp. A+B
biela - weiss
šedá - grau
manhattan
silbergrau
transparent
RAL farby
biela - weiss
šedá - grau
manhatten
silbergrau
transparent
RAL farby

grau

54 ks/pal.

39 ks/pal.

transparent

manhattan

9002428164143
9002428164136
9002428305119
9002428305126
9002428163153

16414
16413
30511
30512
16315
16427

15,014
15,014
15,887
15,887
19,845
19,552

36,03
36,03
38,13
38,13
47,63
46,92

9002428163849
9002428163825
9002428305096
9002428305102
9002428163122

16384
16382
30509
30510
16312
16426

11,273
11,272
11,256
11,256
12,253
12,420

81,17
81,16
81,04
81,04
88,22
89,42

silbergrau

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Škárovací tmel X-Bond MS-D 81

(Spezialdichtstoff X-Bond MS-D80)

Jednozložkový, dlhodobo UV a počasiu odolný, vodotesný, pretierateľný tmel na báze MS-polymérov. Neobsahuje
rozpúšťadlá, izokyanáty, ani silikóny. Vďaka špeciálnej receptúre dlhodobo odoláva baktériám a plesniam. Pre použitie v
interiéri a exteriéri na vypĺnanie škár na stenách a podlahách medzi keramickými obkladmi a dlažbami, ako aj na vypĺňanie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod. Tiež vhodný
na prírodný kameň. Vhodný aj ako univerzálny lepiaci tmel.
Spotreba: cca 290 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm
290 ml

• dlhšia životnosť
• odolný voči baktériám
a plesniam
• UV stabilný
• vysoko zaťažiteľný
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weiß
grau
manhattan
silbergrau

24 ks/kart., 1.152 ks/pal.

cena za kus

9002428306024
9002428306055
9002428306093
9002428306079

30602
30605
30609
30607

10,028
12,245
10,028
10,028

12,03
14,69
12,03
12,03

71

Obklady

Výrobok

4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Silikónové tesnenie škár SIL 60 Classic / Trend

(Silikondichtung Sanitär SIL 60)

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

pre sanitárne účely

Jednozložkový, UV a vplyvom počasia odolný, vodotesný tmel na báze dlhodobo elastických silikónov. Obsahuje prísady
posilňujúce odolnosť voči plesniam a baktériám. Vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri, na pružné vyplnenie škár na
stenách a podlahách v keramických obkladoch a dlažbách. Vhodný aj na vyplnenie škár medzi keramickými obkladmi a
príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod.      
Spotreba: cca 310 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

NOVINKA

310 ml

6 ks/kart., 936 ks/pal.

bali
camel
terra
bermuda
rubinrot
seidengrau
schwarz
mint
sand
nussbraun

310 ml

basalt
zementgrau
graubraun
haselnuss
helbraun

NOVINKA

SIL 60
Premium
Trend

12 ks/kart., 936 ks/pal.

jasmin
miel
bahama
anthrazit
crocus
mittelbraun
manhattan
silbergrau

310 ml

SIL 60
Premium
Classic

12 ks/kart., 936 ks/pal.

biela - weiss
šedá - grau
transparent

Farby
310 ml

cena za kus

12 ks/kart., 936 ks/pal.

9002428041802
9002428041819
9002428041826

4180
4181
4182

6,646
6,646
6,646

7,98
7,98
7,98

9002428041833
9002428041864
9002428041888
9002428041901
9002428041918
9002428041956
9002428041963
9002428042007

4183
4186
4188
4190
4191
4195
4196
4200

7,088
7,088
7,088
7,088
7,088
7,088
7,088
7,088

8,51
8,51
8,51
8,51
8,51
8,51
8,51
8,51

9002428041840
9002428041857
9002428041925
9002428041949
9002428117521
9002428117484
9002428042090
9002428153635
9002428153697
9002428153680

4184
4185
4192
4194
11752
11748
4209
15363
15369
15368

7,843
7,824
7,824
7,824
7,824
7,824
8,194
7,824
7,824
7,824

9,41
9,39
9,39
9,39
9,39
9,39
9,83
9,39
9,39
9,39

9002428307427
9002428307410
9002428307434
9002428307448
9002428307458

30742
30741
30743
30744
30745

7,891
7,178
7,178
7,178
7,178

9,47
8,61
8,61
8,61
8,61

weiß

silbergrau

grau

seidengrau

anthrazit

manhattan

crocus

bermuda

mint

jasmin

sand

camel

bahama

miel

terra

nussbraun

mittelbraun

bali

rubinrot

(RAL 9005)

haselnuss

hellbraun

graubraun

basalt

zementgrau

transparent

schwarz

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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4. Škárovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Sanitárny silikón Profi SIL 65

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Sanitärsilikon Profi SIL 65)

Spotreba: cca 310ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm
310 ml

310 ml

biela - weiss
šedá - grau
transparent
manhattan
silbergrau
jasmin
bali
camel
bahama
anthrazit
mittelbraun
miel
terra
seidengrau
schwarz
nussbraun
zementgrau
basalt

12 ks/kart., 936 ks/pal.

6 ks/kart., 936 ks/pal.

cena za kus

9002428153727
9002428153734
9002428153741
9002428153758
9002428153765
9002428153772
9002428153789
9002428153796
9002428153819
9002428153826
9002428153840

15372
15373
15374
15375
15376
15377
15378
15379
15381
15382
15384

7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,819

9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38

9002428153802
9002428153833
9002428153857
9002428153864
9002428153871
9002428168585
9002428168578

15380
15383
15385
15386
15387
16858
16857

7,819
7,819
7,819
7,819
7,819
7,841
7,841

9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,41
9,41

Silikónové tesnenie škár pre mramor SIL 50

(Natursteinsilikon SIL 50)

Neutrálny, silikónový tmel na vyplnenie škár pre mramor a prírodný kameň. UV odolný, atribakteriálny, protiplesňový.
Vhodný aj pre trvalé pôsobenie pod vodou - do bazénov. V interiéri aj exteriéri na tmelenie prírodného kameňa, mramoru, granitu, teraca atď. Tepelná odolnosť od -50 do +150°C. Na rozdiel od bežných silikónov, pri SIL 50 nedochádza pri
kontakte napr. s prírodným kameňom k farebným zmenám.
Spotreba: cca 310 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm
310 ml

weiß
grau
transparent
anthrazit
bahama
manhattan

12 ks/kart., 720 ks/pal.

Uhladzovací postrek UG 1

cena za kus

9002428042243
9002428042212
9002428084236
9002428042236
9002428042267
9002428114858

4224
4221
8423
4223
4226
11485

12,920
12,920
12,920
12,920
12,920
12,920

15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50

(Universal Glätter UG1)

Na požitie pripravená tekutina s ideálnymi vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na
báze silikónov, polyuretánov a aj na báze MS polymérov v interiéri aj exteriéri. Nie je vhodný na uhladzovanie akrylových
tmelov a tmelov na báze vodných disperzií. Tiež vhodný ako pomocný prostriedok pri umývaní čerstvej epoxidovej škárovačky FMY 90.
Spotreba: 1 l postreku stačí na cca 60 bm škárovacieho tmelu
1l
5l
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6ks/kart., 378 ks/pal.
96 ks/pal.

9002428120613
9002428120620

12061
12062

8,880
5,431

10,66
32,59

73

Obklady

Jednozložkový, UV a vplyvom počasia odolný, vodotesný tmel na báze dlhodobo elastických silikónov. Obsahuje prísady
posilňujúce odolnosť voči plesniam a baktériám. Vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri, na pružné vyplnenie škár na
stenách a podlahách v keramických obkladoch a dlažbách. Vhodný aj na vyplnenie škár medzi keramickými obkladmi a
príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod.

5. Doplnky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Glitre do epoxidovej škárovacej malty

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Fugenglitter Epoxy)

Prísada do epoxidových škárovacích mált, pomocou ktorej vytvoríte trblietavú škárovaciu maltu.
Zlatá a strieborná farba.
Spotreba: 200 g na 6 kg škárovacej malty
200 g
200 g

zlatá
strieborná

200 ks/pal.
200 ks/pal.

cena za kus

9002428305133
9002428305140

30513
30514

36,998
36,998

44,40
44,40

Odstraňovač epoxidových škárovacích mált  ERY 92
(Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92)

Rozpúšťadlá obsahujúci, kyslý čistič určený špeciálne na odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált po zaškárovaní keramických obkladov a dlažieb, ako aj mozaiky a prírodného kameňa (odolného voči kyslým čističom).
Spotreba: cca 1 l/15 m2 pri glazovaných dlaždiciach
1l

10 ks/kart., 400 ks/pal.

Škárovací povraz

9002428159941

15994

29,139

34,97

7749
17749
17643
27749

0,541
0,573
1,006
1,504

6,49
6,88
12,07
9,02

9108

25,929

31,11

9109

14,094

16,91

(Fugenschnur)

Okrúhly profil pre odborné vyplnenie škár a dilatácií pred tmelením.
10 m
10 m
10 m
  5 m

Ø 6 mm
Ø 10 mm
Ø 15 mm
Ø 25 mm

9002689077497
9002689177494
9002689176435
9002689277491

Predaj len po celých baleniach.

Uni-Flex magnety Classic
Magnety pre uzatvorenie inštalačných šácht. Vhodné pre všetky formáty obkladov.
1 ks

10 ks/kart., 240 ks/pal.

9003291000019

Uni-Flex magnety Profi
Magnety pre uzatváranie inštalačných šácht. Nosnosť do 10 kg.
1 ks

74

25 ks/kart., 3250 ks/pal.

9003291000026
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6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Ukončovacia lišta obkladov pravouhlá

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Winkelabschlußprofile)

Nerez V2A
3 bm

10 ks/zväzok

9002428043851
9002428043868
9002428043875
9002428043882
9002428043899

4385
4386
4387
4388
4389

10,368
9,684
9,958
11,154
11,848

37,32
34,86
35,85
40,15
42,65

Hliník prírodný eloxovaný
3 bm
10 ks/zväzok
6 mm MG 6
8 mm MG 8
10 mm MG 10
12,5 mm MG 12,5
15 mm MG 15

9002428043004
9002428043011
9002428043028
9002428043035
9002428043042

4300
4301
4302
4303
4304

4,370
4,370
4,560
4,976
5,568

15,73
15,73
16,42
17,91
20,04

Hliník farebne potiahnutý
3 bm
10 ks/zväzok
6 mm MG 6 weiss
6 mm MG 6 bahama

9002428043103
9002428043127

4310
4312

4,602
5,188

16,57
18,68

8 mm MG 8 weiss
8 mm MG 8 bahama

9002428043158
9002428043189

4315
4318

4,602
5,188

16,57
18,68

10 mm MG 10 weiss
10 mm MG 10 grau
10 mm MG 10 bahama

9002428043219
9002428043226
9002428043233

4321
4322
4323

4,853
5,441
5,441

17,47
19,59
19,59

12,5 mm MG 12,5 weiss
12,5 mm MG 12,5 grau
12,5 mm MG 12,5 bahama

9002428043264
9002428043271
9002428043288

4326
4327
4328

5,208
5,849
5,849

18,75
21,06
21,06
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6 mm MG 6
8 mm MG 8
10 mm MG 10
12,5 mm MG 12,5
15 mm MG 15

75

Obklady

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Ukončovacia lišta obkladov oblúková

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Rundkantenabschlußprofil)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.
Nerez V2A
3 bm

76

10 ks/zväzok
6 mm MR 6
8 mm MR 8
10 mm MR 10
12,5 mm MR 12,5
15 mm MR 15

9002428043905
9002428043912
9002428043929
9002428043936
9002428043943

4390
4391
4392
4393
4394

10,956
10,911
11,848
14,400
15,136

39,44
39,28
42,65
51,84
54,49

Hliník prírodný eloxovaný
3 bm
10 ks/zväzok
6 mm MR 6
8 mm MR 8
10 mm MR 10
12,5 mm MR 12,5

9002428043363
9002428043370
9002428043387
9002428043394

4336
4337
4338
4339

5,116
5,188
5,483
7,344

18,42
18,68
19,74
26,44

Hliník strieborný eloxovaný, leštený
3 bm
10 ks/zväzok
6 mm MR 6
8 mm MR 8
10 mm MR 10
12,5 mm MR 12,5

9002428035054
9002428035061
9002428035078
9002428035085

3505
3506
3507
3508

11,343
11,446
11,764
13,349

40,83
41,21
42,35
48,06

Hliník farebne potiahnutý
3 bm
10 ks/zväzok
6 mm MR 6 weiss
6 mm MR 6 jasmin

9002428043462
9002428044513

4346
4451

5,483
6,323

19,74
22,76

8 mm MR 8 weiss
8 mm MR 8 jasmin

9002428043516
9002428044568

4351
4456

5,743
6,281

20,67
22,61

10 mm MR 10 weiss
10 mm MR 10 jasmin

9002428043561
9002428044612

4356
4461

5,766
6,647

20,76
23,93

12,5 mm MR 12,5 weiss
12,5 mm MR 12,5 jasmin

9002428043615
9002428044667

4361
4466

7,458
8,025

26,85
28,89
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6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Ukončenie oblúkovej lišty

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Endstück für Rundkantenabschlußprofile)

Nerez VZA
1 ks

5 ks/balenie
6 mm MRE 6
8 mm MRE 8
10 mm MRE 10
12,5 mm MRE 12,5
15 mm MRE 15

9002428046845
9002428046852
9002428046869
9002428046876
9002428046937

4684
4685
4686
4687
4693

13,899
13,899
13,899
13,899
13,899

16,68
16,68
16,68
16,68
16,68

Hliník prírodný eloxovaný
1 ks
5 ks/balenie
6 mm MRE 6
8 mm MRE 8
10 mm MRE 10
12,5 mm MRE 12,5

9002428046005
9002428046012
9002428046029
9002428046036

4600
4601
4602
4603

8,070
8,070
8,070
8,070

9,68
9,68
9,68
9,68

Hliník strieborný eloxovaný, leštený
1 ks
5 ks/balenie
6 mm MRE 6
8 mm MRE 8
10 mm MRE 10
12,5 mm MRE 12,5

9002428035108
9002428035115
9002428035122
9002428035139

3510
3511
3512
3513

11,891
11,891
11,891
11,891

14,27
14,27
14,27
14,27

Hliník farebne potiahnutý
1 ks
5 ks/balenie
6 mm MRE 6 weiss
6 mm MRE 6 jasmin

9002428046104
9002428046166

4610
4616

7,942
8,371

9,53
10,05

8 mm MRE 8 weiss
8 mm MRE 8 jasmin

9002428046203
9002428046265

4620
4626

7,942
8,371

9,53
10,05

10 mm MRE 10 weiss
10 mm MRE 10 jasmin

9002428046302
9002428046364

4630
4636

7,942
8,371

9,53
10,05

12,5 mm MRE 12,5 weiss
12,5 mm MRE 12,5 jasmin

9002428046401
9002428046463

4640
4646

7,942
8,371

9,53
10,05
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77

Obklady

Ukončenie pre tvarovo dokonalé vytvorenie rohov s oblým ukončovacím profilom.

6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

PVC ukončovacia lišta obkladov pravouhlá

3 bm
3 bm

Cena za balenie
s DPH (€)

(PVC Winkelabschlußprofile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.
3 bm

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za bm
(€ bez DPH)

Cena za kus
s DPH (€)

10 ks/zväzok
6 mm MG 6 weiss

9002428053737

5373

1,258

4,53

8 mm MG 8 weiss

9002428053751

5375

1,258

4,53

10 mm MG 10 weiss

9002428053775

5377

1,356

4,88

PVC ukončovacia lišta obkladov oblúková

(PVC Rundkantenabschluß profile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.
Cena za bm
(€ bez DPH)

Cena za kus
s DPH (€)

3 bm

10 ks/zväzok
6 mm MR 6 weiss
6 mm MR 6 jasmin

9002428035153
9002428035184

3515
3518

1,674
1,598

6,03
5,75

3 bm

10 ks/zväzok
8 mm MR 8 weiss
8 mm MR 8 jasmin

9002428035214
9002428035245

3521
3524

1,492
1,566

5,37
5,64

3 bm

10 ks/zväzok
10 mm MR 10 weiss
10 mm MR 10 jasmin

9002428035276
9002428035306

3527
3530

1,706
1,820

6,14
6,55

PVC ukončenie oblúkovej lišty

(Endstücke für PVC Rundkanten Abschlußprofile)

Ukončenie pre tvarovo dokonalé vytvorenie rohov s PVC oblým ukončovacím profilom.
1 ks

1 ks

1 ks

78

6 mm weiss
6 mm jasmin
8 mm weiss
8 mm jasmin

5 ks/balenie

5 ks/balenie

5 ks/balenie
10 mm weiss
10 mm jasmin

9002428035337
9002428035368

3533
3536

1,731
1,731

2,08
2,08

9002428035399
9002428035429

3539
3542

1,731
1,731

2,08
2,08

9002428035450
9002428035481

3545
3548

1,731
1,731

2,08
2,08
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6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Dilatačný profil

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Dehnfugenprofil MD)

Umelohmotné profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v interieri. Šedý.

3 bm

Cena za bm
(€ bez DPH)

8 mm MD 8
10 mm MD 10
12,5 mm MD 12,5
15 mm MD 15

Dilatačný profil - úzky

9002428047002
9002428047019
9002428047026
9002428047033

4700
4701
4702
4703

4,441
4,537
4,730
5,010

Cena za kus
s DPH (€)

15,99
16,33
17,03
18,04

(Dehnfugenprofil MD Schmal)

Umelohmotné profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v interieri. Šedý.
Šírka: 4 mm
3 bm

Cena za bm
(€ bez DPH)

8 mm MD 8
10 mm MD 10
12,5 mm MD 12,5
15 mm MD 15

9002428086285
9002428086292
9002428086308
9002428086315

8628
8629
8630
8631

3,182
3,421
3,549
3,698

Cena za kus
s DPH (€)

11,46
12,32
12,78
13,31

Dilatačný profil - nerez
Nerezový profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v priestoroch s vysokým zaťažením v interiéri aj
exteriéri. Deformačná časť farba šedá, šírka 7 mm.
Šírka: 10 mm
2,5 bm
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Cena za bm
(€ bez DPH)

8 mm MD 8
10 mm MD 10
12,5 mm MD 12,5

376301
376401
376501

22,389
23,319
24,691

Cena za kus
s DPH (€)

67,17
69,96
74,07

79

Obklady

Šírka: 8 mm

6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Ukončovací profil štvorhranný

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Abschlussschiene 4 - eckig)

Ukončovanie rohov alebo ako listela pri obkladoch.
3 bm

5 ks/kart., 480 ks/pal.
7 mm nerez V2A

9002428111857

11185

15,375

55,35

9 mm nerez V2A
9 mm weiss
9 mm prírodne eloxovaný

9002428111871
9002428117750
9002428117811

11187
11775
11781

16,450
8,506
7,542

59,22
30,62
27,15

11 mm nerez V2A
11 mm weiss
11 mm prírodne eloxovaný

9002428111888
9002428117767
9002428117828

11188
11776
11782

18,054
8,770
7,802

64,99
31,57
28,09

Ukončenie pre štvorhranný profil
1 ks

(Endstuck für Abschlussschiene 4 - eckig)

Cena za bm
(€ bez DPH)

Cena za kus
s DPH (€)

7 mm nerez

9002428113301

11330

19,600

23,52

9 mm nerez
9 mm weiss
9 mm prírodne eloxovaný

9002428113318
9002428119488
9002428119501

11331
11948
11950

24,398
11,986
11,986

29,28
14,38
14,38

11 mm nerez
11 mm weiss
11 mm prírodne eloxovaný

9002428113325
9002428119518
9002428119532

11335
11951
11953

29,200
11,986
11,986

35,04
14,38
14,38

16853
16854

32,207
32,607

96,62
97,82

6,571

7,89

Schodišťový profil nerez

(Endstuck fur stufenprofil edelstahl)

Pre dokonalé vytvorenie ukončenia stupňových profilov.
2,5 bm

  9 mm MS 9
11 mm MS 11

9002428168530
9002428168547

Ukončenie pre schodišťový profil nerez

(Endstuck fur stufenprofil edelstahl)

Pre dokonalé vytvorenie ukončenia stupňových profilov.
1 ks

MSE 9-11

Rohový nerezový ochranný profil

9002428168516

16851

(Eckschutzprofil Edelstahl)

K vytvoreniu ochrany hrany pri obkladoch, dĺžka 2,5m. Na lepenie odporúčame použiť Murexin X-Bond MS-K 88 Expres.
Rozmer 4x4 cm ; dľžka 2,5 m.
1 ks

80

5 ks/ kart.

9002428141229

14122

34,269

41,12
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6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Hliníkový terasový profil

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Terrassenprofil)

3 bm

5 ks
  4 cm MT 40
  7 cm MT 70
10 cm MT 100

9002428086339
9002428053805
9002428053812

8633
5380
5381

17,124
20,693
24,389

61,65
74,49
87,80

Hliníková rohová spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006
1 ks
  4 cm MT 40
9002428086346
1 ks
  7 cm MT 70
9002428073612
1 ks
10 cm MT 100
9002428073667

8634
7361
7366

14,139
14,139
14,139

16,97
16,97
16,97

Hliníková rovná spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006
1 ks
  4 cm MT 40
9002428086353
1 ks
  7 cm MT 70
9002428073575
1 ks
10 cm MT 100
9002428073582

8635
7357
7358

10,445
10,999
11,495

12,53
13,20
13,79

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)
Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej
hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie
komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.
9 mm - výška ukončovacej hrany
2,5 bm
elox strieborný
2,5 bm
hnedá
2,5 bm
šedá

397001
397008
397009

15,475
19,455
19,455

46,43
58,37
58,37

20 mm - výška ukončovacej hrany
2,5 bm
elox strieborný
2,5 bm
hnedá
2,5 bm
šedá

398001
397008
397009

20,193
29,979
29,979

60,58
89,94
89,94

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.
vonkajší roh 9 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

397201
397208
397209

14,599
19,159
19,159

17,52
22,99
22,99

vnútorný roh 9 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

397301
397308
397309

14,599
19,159
19,159

17,52
22,99
22,99

rovná spojka 9 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

397101
397108
397109

3,241
3,241
3,241

3,89
3,89
3,89
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Obklady

Hliníkový profil pre čelné strany terás, balkónov. Profil je dostupný v troch typoch s rôznou výškou predného čela (4, 7 a
10 cm). Farba profilu: silbergrau RAL 9006

6. Ukončovacie lišty obkladov
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej
hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie
komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.
Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.
vonkajší roh 20 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

398101
398108
398109

26,126
31,510
31,510

31,35
37,81
37,81

vnútorný roh 20mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

398201
398208
398209

26,126
31,510
31,510

31,35
37,81
37,81

rovná spojka 20mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

398301
398308
398309

5,067
5,067
5,067

6,08
6,08
6,08

Ukončovacie záslepky určené na technicky správne a estetické ukončenie Balkónového profilu Profi. Dodávané ako sada
(L+P). Jeden typ krytiek je vhodný pre balkónový profil Profi 9 aj 20 mm.
1 ks
1 ks

šedá
hnedá

395608
395609

3,224
3,224

3,87
3,87

3
4
5
9
8
7
1

8 7

6

5

4

3

2

3

1

1. balkónový profil - Profi
2. penetračný náter: Hĺbkový základ LF 1
3. tekutá hydroizolačná membrána, napr.:
Profi tesniaca fólia PD 1K;
Izolačná fólia DF 2K;
Tekutá fólia 2 KS
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Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
4. Izolačná páska DBS 50 (DB 70)
5. lepiaca malta napr.:
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75
Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
6. škárovacia malta napr.:
Rýchla škárovacia malta SFX 75
Škárovacia malta FM 60 Premium + emulzia
FE 85
7. škárovací povraz

8. pružný tmel napr.:
Škárovacia hmota PU 15
Škárovací tmel X-Bond MS-D 80
9. dlažba
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7. Čistenie a ošetrovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Kyselinový čistič Colo SR 30

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Saurer reiniger Colo SR 30)

Spotreba: podľa znečistenia povrchu.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

9002689121220

Alkalický čistič Colo AR 30

12122

9,136

10,96

(Alkalischer reiniger Colo AR 30)

Špeciálny alkalický čistič na účinné odstránenie organických nečistôt v interiéri a aj exteriéri. Účinne odstraňuje zvyšky
voskov, olejov a iných mastnôt. Vďaka špeciálnej receptúre s inhibítormi oxidácie, je vhodný aj na citlivé povrchy, ako
napr. pozinkované povrchy (nepoškodzuje pozinkovanú ochrannú vrstvu).   
Spotreba: 1 l na cca 20 m2.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Hĺbkový čistič Colo GR 20

9002689121237

12123

8,006

9,61

(Grundreiniger Colo GR 20)

Jemný čistič na odstránenie bežných domácich nečistôt. Jemný a neutrálny voči pokožke. Vhodný na čistenie v interiéri a
aj exteriéri. Odstraňuje mastné nečistoty, oleje, sadze z podkladu. Colo GR20 je určený na každodennú údržbu všetkých
bežných podkladov. Produkt je koncentrovaný.    
Spotreba: 1 l na cca 100 m2.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

9002689121244

Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50

12124

7,827

9,39

(Algen- cund Schimmelstopp Colo AS 50)

Špeciálny čistič, pripravený k použitiu, na odstránenie plesní a rias z podkladu. Vhodný aj pre čistenie v exteriéri, napr.
umelého a prírodného kameňa. Odstraňuje zafarbenia, môže byť použitý aj ako preventívna ochrana. Balenie: 500 ml
flaša s rozprašovačom.
Spotreba: 500 ml na 5 m2.
500 ml
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cena za ks 10 ks/kart., 450 ks/pal.

9002689121251

12125

11,225

13,47
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Obklady

Kyselinu obsahujúci špeciálny čistič určený na účinné odstránenie cementových, vápenných a všetkých anorganických
nečistôt. Vhodný do interiéru a exteriéru. Vďaka špeciálnej, korózii brániacej prísade, je vhodný na ošetrovanie kovových
povrchov ako aj na strojné čistenie.

7. Čistenie a ošetrovanie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Impregnačný prostriedok Cura IG 20

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Imprägniergrund Cura IG 20)

Impregnačný prostriedok s vodo- a olejoodpudivými účinkami. Produkt je na vodnej báze, neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodný do exteriéru a interiéru. Je určený na ochranu lešteného, ale aj surového prírodného kameňa, surových a brúsených
betónových prvkov, cotto a pod. Vhodný aj na nasiakavé, neglazované keramické prvky. V závislosti od nasiakavosti
môžu byť impregnované aj prvky z jemnej kameniny.
Spotreba: 1l na cca 33 m2
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Ošetrovací olej Cura IL 20

9002689121268

12126

15,949

19,14

(Pflegeol Cura IL 20)

Bezzápachový, vysokokvalitný ochranný a údržbový prostriedok na neglazované, nasiakavé prvky z klinkeru a keramiky,  
obkladové pásiky, ako aj na cementové potery a iné cementové pochôdzne plochy. Nie je riediteľný s vodou. Cura IL20
chráni povrch pred znečistením a vďaka zloženiu preniká hlboko pod povrch a dodáva takto ošetrenému povrchu rustikálny, farebne intenzívnejší vzhľad. Nevytvára žiadny dodatočný lesk ani vrstvu.
Spotreba: 1 l na cca 10m2.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Kamenná pečať Cura SI 90

9002689121275

12127

10,514

12,62

(Steinsiegel Cura SI 90)

Rozpúšťadlá obsahujúci prostriedok pripravený na použitie. Ošetruje, leští a uzatvára trhliny povrchu umelého a prírodného kameniva, zvyšuje odolnosť voči zašpineniu. Naimpregnovaný povrch má výraznejšiu, kontrastnejšiu, lesklejšiu farbu.
Použitie v exteriéri a aj interiéri.      
Spotreba: 1 l na cca 5 - 10 m2.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

9002689121329

Zintenzívňovač škárovacích mált Cura FV 90

12132

12,323

14,79

(Farbvertiefer Cura FV 90)

Špeciálna impregnácia určená na oživenie a zvýraznenie farby škárovacej malty, a prírodného kameňa. Zvyšuje vode
odolnosť a znižuje nasiakavosť. Je vhodná na elimináciu farebných fľakov na škárovacích maltách.
Spotreba: 1 l na cca 10 m2.

1l

84

6 ks/kart., 360 ks/pal.

9002689154853

15485

50,858

61,03

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

8. Náradie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Stierka na Murexin Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 90
Profi stierka z tvrdej gumy na správne a jednoduché zaškárovanie s epoxidovou škárovacou maltou.
Rozmer: 250x100 mm.
1.3403

7,548

9,06

Obklady

1 ks

Hubka na umývanie Murexin Epoxidovej škárovacej malty FMY 90
Profi hubka z pevnej drátenky na jednoduché umývanie epoxidovej škárovacej malty obkladov a dlažieb.
Rozmer: 250x130 mm.
1 ks

1.3449

4,148

4,98

Hubka a stierka na škárovanie - Hobby hubka
Jednoduché a účinné náradie uľahčujúce zaškárovanie malých plôch, určené hlavne pre hobby majstrov. Z jednej strany
gumená stierka pomôže jednoduchšie a krajšie zaškárovať, z druhej strany hubka pomôže škárovačku umyť.
Rozmer: 145x115x80 mm.
1 ks

2.5036

1,732

2,08

Hladítko s polkruhovými zubmi nerezové
Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált do tekutého
lôžka (napr. Murexin Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75), pri lepení veľkoformátových dlažieb a prírodného kameňa.
Špeciálne tvarovanie zubov zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby lepiacou maltou, aj pri iba jednostrannom
nanesení lepiacej malty.
Rozmer: 280x130 mm, veľkosť ozubenia: 16
1 ks
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1.3114

6,460

7,75
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8. Náradie
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Hladítko s Holo-top ozubením nerezové
Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált pri lepení obkladových a dlažobných prvkov z keramiky a prírodného kameňa, najmä v exteriéri. Špeciálne tvarovanie zubov zabezpečí
čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby a obkladu lepiacou maltou, aj pri iba jednostrannom nanesení lepiacej malty.
Rozmer: 280x130 mm
1 ks

86730

7,336

8,80

365600

18,408

22,09

Klinové kliešte
Slúžia na mechanické pritlačenie klinu do spony.
Materiál: kov
1 ks

Nivelačný klin
Používa sa na vrchnú časť obkladového materiálu. V spojení s páskou dotláča a vyrovnáva obkladové materiály.
Použiteľnosť cca 25 krát. Materiál: PP   
1 kart.

100 ks/kart.

365200

10,764

12,92

Nivelačná spona
Spodná časť spony sa vloží pod obkladový materiál a do vrchnej časti spony sa zasunie klin. V spojení s klinom zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
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1 mm
1,5, mm
2 mm
2 mm predĺžená.

100 ks/kart.
100 ks/kart.
100 ks/kart.
100 ks/kart.

365400
365400
365700
365500

7,644
7,644
7,644
8,736

9,17
9,17
9,17
10,48
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9. Vzorkovnice
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Vzorkovnica farieb škárovacej malty
FM 60 Premium a silikónov SIL 60
Obklady

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FM 60 Premium (FX 65) a  silikónových tesnení SIL 60
(SIL 65).
Rozmer: 310x170x20 mm
1 ks

cena na vyžiadanie

Vzorkovnica farieb škárovacej malty
FM 60 Premium a silikónov SIL 60 - vejár
Príručná vrecková vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FM 60 Premium a FX65. Farebné odtiene sú nanesené
na priesvitných fóliách pre lepšie prirovnanie k obkladom a dlažbám.
Rozmer: 150x50x7 mm
1 ks

cena na vyžiadanie   

Vzorkovnica farieb škárovacích mált FMT 15, SF 50 a PF 30
Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FMT 15, SF 50 a PF 30.
Rozmer: 255x105x20 mm
1 ks

R20113

cena na vyžiadanie

Vzorkovnica farieb epoxidových škárovacích mált FMY 90
Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin epoxidových škárovacích mált FMY 90.
Rozmer: 140x100x20 mm
1 ks

R20112

cena na vyžiadanie

Vzorkovnica tekutých hydroizolačných membrán Murexin
Príručná vzorkovnica všetkých druhov Murexin tekutých hydroizolačných membrán (1 KS, PD 1K, DF 2K, 2 KS).
Rozmer: 210x240x5 mm
1 ks

R20124SK

cena na vyžiadanie

Reklamný regál Murexin
Reklamný regál Murexin na vystavenie výrobkov aj s košom na silikóny. Pre podmienky zapožičania kontaktujte obchodných zástupcov.
Rozmer: 100 x 65 x 220 cm
1 ks
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cena na vyžiadanie                  
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Garantovaná vodotesnosť
Murexin tekuté hydroizolačné membrány
Obklady a dlažby sú čoraz viac umiestňované na miesta vystavené neustálym vplyvom počasia. Hlavne na miestach vystavených pôsobeniu vody sú kladené vysoké
požiadavky na vodotesnosť.
Murexin ponúka pre každé použitie tie správne
výrobky a systémové riešenia. Všetky tekuté hydroizolačné membrány Murexin spĺňajú požiadavky
STN EN 14891 (Tekuté hydroizolačné membrány
na použitie pod keramické obkladové prvky).

STN EN 14891

Je európska harmonizovaná norma, ktorá platí
pre všetky tekuté hydroizolačné membrány na polymer-cementovej, disperznej a reakčno-živičnej
báze, pod keramické obkladové prvky pre steny,
podlahy ako aj pre bazény, v interiéri a exteriéri.
Norma stanovuje základné požiadavky na pevnosť
v ťahu pre normovú skladbu (betónový podklad penetrácia - hydroizolačná membrána - lepiaca
malta - obklad) pri kontakte s vodou, po tepelnom
starnutí, po zmrazovacích cykloch, po kontakte s
vápennou vodou. Ďalej je to vodotesnosť a schopnosť premostenia trhliny pri bežných podmienkach.
Hydroizolačné membrány môžu spĺňať aj voliteľné
vlastnosti, ktoré norma stanovuje ako odolnosť po
kontakte s chlórovou vodou a schopnosť premostenia trhliny pri nízkych teplotách, alebo veľmi nízkych teplotách.
Tekuté hydroizolačné membrány sa z materiálového hľadiska  delia do troch skupín a každá z nich
má svoje označenie:

RM

Tekuté hydroizolačné membrány na báze
reaktívnych-živíc

Každý z vyššie uvedených druhov môže mať nasledujúce označenie podľa toho aké spĺňa vlastnosti:

O1

schopnosť premostenia trhliny pri nízkych
teplotách do -5°C

O2

schopnosť premostenia trhliny pri veľmi
nízkych teplotách do -20°C

P

pevnosť v ťahu po kontakte s chlórovou
vodou (napr. pre plavecké bazény)

t!
Tip na produk
Izolačná fólia DF 2K

CM		 Tekuté hydroizolačné membrány na báze
cementov modifikovaných polymermi  

DM

Disperzné tekuté hydroizolačné membrány

• Odolná tlakovej vode
• Vhodná na kontakt
s chlórovou vodou
• Vysoko elastická
• Izoluje proti radónu
Viac informácií na strane č. 53
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Postup obkladania

Obklady

Príprava podkladu • Hydroizolácia

1. Na celú plochu rovnomerne nanesieme pene-

2. Ak sú na ploche veľké nerovnosti povrchu,

3. Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu zno-

4. Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtlačíme pomocou
špachtle systémový komponent Murexin vnútorný alebo vonkajší roh.

5. Na okraje dôkladne nanesieme dostatočnú
vrstvu hydroizolačnej fólie.

6. Následne vtlačíme pomocou špachtle tesnia-

7. Na vyčnievajúce vodoinštalačné prvky
navlečieme systémový komponent
Murexin tesniaca manžeta DZ 35 mm.
(DZ 70 mm)

8. Tesniacu manžetu dôkladne pretrieme
hydroizolačnou fóliou.

9. Po celej ploche rovnomerne nanesieme hyd-

tračný náter Murexin Hĺbkový základ LF 1, aby
sme zjednotilivlastnosti povrchu. Na nenasiakavý podklad nanesieme Superzáklad D4
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tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou maltou
AM 20.

vu celú napenetrujeme a na spoje stien nanesieme hydroizolačnú fóliu Murexin Tekutá fólia
1 KS. (Tekutá fólia 1KS - Rapid)

ci pás Murexin Izolačná páska DB 70 aj na spojoch stena a stena. Spoje tesniaceho pásu by
mali byť prekryté minimálne 5 cm.

roizolačnú fóliu tak, aby boli dôkladne prekryté
textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás
nepretierame celý. Po zaschnutí prvého náteru
celú plochu pretrieme ešte raz.
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Postup obkladania
Lepenie • Škárovanie

10. Na zaschnutú hydroizoláciu nanesieme zu-

11. Do takto nanesenej lepiacej malty postupne
nalepíme obklad.

12. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty

13. Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí

14. Po zaschnutí škárovacej malty obklad dô-

15. Spoje stena-stena a stena-podlaha oblepí-

16. Do škár dôkladne natlačíme Murexin Silikó-

17. Pomocou vhodného nástroja spoj zahladí-

18. Ihneď po zahladení silikónového tesnenia

bovým hladidlom Murexin Pružnú lepiacu šedú
KGF 65.

škárovacej malty obklad umyjeme čistou vodou.

nové tesnenie škár SIL 60.

90

kladne poumývame čistou vodou a prípadné
zbytky škárovacej malty odstránime Murexin
Kyselinový čistič Colo SR 30.

me a odstránime prebytočný silikón.

obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Murexin
FM 60 Premium nanášame vždy pod 45° uhlom
na škáry.

me maskovaciou páskou a natlačíme do nich
Murexin škárovací povrazec.

odstránime maskovaciu pásku.
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Postup nanášania hydroizolačnej
membrány pod obklady a dlažby
Obklady

Profi tesniaca fólia PD 1K

1. Do čistej miešacej nádoby nalejte čistú, studenú vodu v stanovenom množstve (pozri obal
výrobku).

2. Do pripraveného množstva vody nasypte obsah vreca a dôladne premiešajte nízko otáčkovým miešadlom,

3. Kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepridávajte
viac vody ako je uvedené na obale!

4. Namiešanú zmes rovnomerne naneste na pri-

5. Na nanášanie použite ozubené murárske hladítko.

6. Po nanesení vrstvu vyhlaďte. Dbajte pri tom

7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú
„poistnú“ vrstvu rovnakým postupom ako v krokoch 4,5,6.

8. Druhou vrstvou zaistíte prekrytie prípadných

pravený podklad.
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nedostakov a zabezpečíte minimálnu hrúbku
hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako
1 mm.

na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 1 mm!

9. Po 24 hodinách od nanesenia poslednej vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie obkladu a dlažby.
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Postup nanášania hydroizolačnej
membrány pod obklady a dlažby
Izolačná fólia DF 2K

1. Do čistej miešacej nádoby nalejte najkôr

2. Do pripraveného množstva emulzie nasypte

3. kým nevznikne homogénna hmota bez hru-

4. Na čistý napenetrovaný podklad rovnomerne
naneste namiešanú hmotu.

5. Na nanášanie použite ozubené murárske hla-

6. Po nanesení vrstvu vyhlaďte. Dbajte pri tom
na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 2 mm!

7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú

8. Druhou vrstvou zaistíte prekrytie prípadných
nedostakov a zabezpečíte minimálnu hrúbku
hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako
2 mm.

9. Po 24 hodinách od nanesenia poslednej
vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie
obkladu a dlažby.

tekutú emulziu v stanovenom množstve (pozri
obal výrobku).

„poistnú“ vrstvu rovnakým postupom ako v krokoch 4,5,6.
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obsah vrecka a dôladne premiešajte nízko otáčkovým miešadlom,

dítko s 8 mm ozubením.

diek. Čas miešania je cca 3 min. Nepridávajte
vodu!
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Izolačno-zosilňujúce podložky nie sú hydroizolácie v zmysle stavebných izolácií,
ktoré sa používajú na izolovanie proti zemnej vlhkosti alebo vsakujúcej vode!
Nová norma B3407 stanovuje požiadavky pre použitie lepených hydroizolácií v interiéri a exteriéri,
ako ochrany podkladných vrstiev pod keramickými
obkladmi proti zaťaženiu vodou. Zaťaženie je rozdelené do 4 skupín: W1 zahŕňa predsiene a schodiská periodicky umývané vlhkým procesom.
Ďalšou skupinou W2 sú kuchyne a sociálne zariadenia, ktoré podstupujú pravidelné mokré čistenie.
Skupina W3 zahŕňa sprchy a verejné sociálne zariadenie. Skupina W4 s najvyšším zaťažením popisuje použitie vo veľkých kuchyniach a hotelových
kúpeľniach.
Rôzne stupne zaťaženia vodou majú predpísané
rôzne minimálne hrúbky použitých hydroizolačných
membrán. Prevedenie týchto prác má za úlohu
kontrolovať stavebný dozor alebo orgán externej
kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie normových predpisov.

S Murexin izolačno-zosilňujúcimi podložkami
AE 100 je kontrola vyhotovenia hydroizolácie jednoduchšia nakoľko stačí iba pohľadom preveriť celoplošné osadenie a nie je nutná kontrola hrúbky
nanesenej vrstvy hydroizolačnej membrány.
Tieto pásy sú alkáliám odolné a okrem hydroizolačnej funkcie pod keramickými dlaždicami, majú
aj schopnosť premostenia prípadných trhlín a celkové spevnenie podkladu. Spĺňajú podmienky pre
použitie vo všetkých štyroch skupinách zaťaženia
vodou W1 - W6 a prínosom je, že sa na vodorovné
plochy môže klásť dlažba po kratšej technologickej
prestávke.

t!
Tip na produk
Izolačná a zosilňujúca podložka  
AE 100
• Vodotesná
• So schopnosťou
premostenia trhlín
• Alkáliám odolná
• Rovnomerná hrúbka vrstvy
Viac informácií na strane č. 54
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

93

Obklady

Izolačno-zosilňujúce podložky
pod obklady a dlažby

Systémové skladby materiálov Murexin
Pre Obklady vo verejných sprchách

Hĺbkový základ LF 1
(nasiakavý podklad)

Rýchly poter SE 24

Profi tesniaca fólia PD 1K
(v 2 vrstvách) - (PSM IK)

(Rýchla vyrovnávacia malta Trass AM 50)

Izolačná páska DBS 50

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65

(Pružná lepiaca malta biela KWF 61)

Škárovacia malta FM 60 Premium

(+Emulzia pre škárovacie malty FE 85)

Silikónové tesnenie škár SIL 60
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel X-Bond MS-D 81)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.
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Obklady

Systémové skladby materiálov Murexin
Pre Obklady v bazéne - funkčnosť a tesnosť

Epoxidová škárovacia malta FMY 90
(Škárovacia malta FME 80)

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
(Epoxidová lepiaca malta EKY 91)

Silikónové tesnenie škár SIL 50

Izolačná fólia DF 2K
(v 2 vrstvách)

Hĺbkový základ LF 1
(nasiakavý podklad)

Repol Jemná sanačná malta SM 20
(Repol Hrubá sanačná malta SM 40;
Repol Betónová stierka BS 05 G)

Izolačná páska DBS 50
(Izolačná páska DB 70)

Repol adhézny povlak HS 1

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

95

Systémové skladby materiálov Murexin
Pre Obklady na balkóne - pevnosť a trvácnosť

Rýchla škárovacia malta Ultra SFU 77 Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
(Škárovacia malta FX 65)
(+ Emulzia pre škárovacie malty FE 85)

Balkónový profil - Profi

(Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95)

Profi tesniaca fólia PSM 1K
(Profi tesniaca fólia PD 1K)
(v 2 vrstvách)

Škárovacia hmota PU 15
+ škárovací povraz

(Škárovací tmel X-Bond MS-D 81)

Rýchla vyrovnávacia malta
Trass AM 50
(Repol Sanačná malta s vláknami SMF 30)

Izolačná páska DBS 50
(Izolačná páska DB 70)

Hĺbkový základ LF 1
(nasiakavý podklad)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.
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Obklady

Systémové skladby materiálov Murexin
Pre Obklady a dlažby v kúpeľni

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
(Hydroizolačná lepiaca malta
šedá DKM 95)

Škárovacia malta FM 60 Premium
(Emulzia pre škárovacie malty FE 85)

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

Tekutá fólia 1 KS Rapid

Silikónové tesnenie škár SIL 60
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel X-Bond MS-D 81)

Izolačná páska DB 70

Hĺbkový základ LF 1

Izolačná páska DBS 50
(Izolačná páska DB 70)

Rýchly poter SE 24

(Rýchla vyrovnávacia malta
Trass AM 50)
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Garantovaná pevnosť
Murexin lepiace malty
MUREXIN lepiace malty spĺňajú požiadavky podľa STN EN 12004 a 12002, sú
podľa nich zatriedené čo je vyznačené aj na ich obaloch. Tieto skutočnosti zaručujú
zákazníkovi vždy tú najvyššiu požadovanú kvalitu.

Cementové malty a lepidlá

Označenie C1 a C2 definuje ťahovú prídržnosť podľa STN EN 12004. Všetky cementové lepiace malty
triedy C1 musia spĺňať minimálnu prídržnosť v ťahu 0,5 N/mm2. Pre triedu C2 je táto hodnota minimálne
1,0 N/mm2 čo naznačuje aj vyššiu kvalitatívnu triedu. Prídržnosť v obidvoch triedach C1 a C2 sa testuje pri
štyroch základných spôsoboch skladovania.
Trieda C1
Trieda C2
Začiatočná prídržnosť - ťahom
≥ 0,5 N/mm²
≥ 1 N/mm²
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody
≥ 0,5 N/mm²
≥ 1 N/mm²
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote
≥ 0,5 N/mm²
≥ 1 N/mm²
Prídržnosť - ťahom po cyklickom zmrazovaní/rozmrazovaní
≥ 0,5 N/mm²
≥ 1 N/mm²

Priehyb

Priehyb cementových tenkovrstvých mált je klasifikovaný nasledovne:

S1 priehyb min. 2,5 mm a < 5 mm
S2 priehyb min. 5 mm
Disperzné lepiace malty

D1 a D2 definuje prídržnosť šmykom (STN EN
12004)

kom po tepelnom šoku musí byť min. 2,0 N/mm2

Spracovateľské vlastnosti

Písmeno T, E a F v označení lepiacej malty definujú
ďalšie spracovateľské vlastnosti.

T = lepiaca malta so zníženým sklzom
E = lepiaca malta s predĺženou dobou zavädnutia
F = rýchlotvrdnúca lepiaca malta

D1 Začiatočná prídržnosť - šmykom a prídržnosť -

šmykom po uložení pri vyššej teplote musí byť min.
1,0 N/mm2

D2 Začiatočná prídržnosť - šmykom a prídržnosť -

šmykom po uložení pri vyššej teplote musí byť min.
1,0 N/mm2, ďalej prídržnosť - šmykom po uložení
do vody musí byť min. 0,5 N/mm2 a prídržnosť šmykom pri zvýšenej teplote musí byť min. 1,0 N/
mm2

t!
Tip na produk
Pružná lepiaca malta Maximo M 41

Reaktívno-živičné lepiace malty

R1 a R2 definuje prídržnosť šmykom (STN EN
12004)

R1 Začiatočná prídržnosť - šmykom a prídržnosť

- šmykom po ponorení do vody musí byť min. 2,0
N/mm2

R2 Začiatočná prídržnosť - šmykom, prídržnosť šmykom po ponorení do vody a prídržnosť - šmy98

• Redukovaná prašnosť
• Úspora nákladov
na vykurovanie
• Veľká výdatnosť
• Tepelno akumulačná schopnosť
Viac informácií na strane č. 61
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

Obkladanie a dláždenie s prírodným kameňom

Obklady

Obklady a dlažby z prírodného kameňa sa v súčasnosti tešia stále väčšej obľube
a to nielen v komerčnej, ale aj bytovej výstavbe. Jedinečný vzhľad a tvar kameňa
zabezpečí každému priestoru exkluzívny a originálny dojem. Vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam, jedinečným farebným štruktúram je každá jedna dlaždica
prirodzený unikát.
Pri práci s prírodným kameňom, je dôležité mať
odborné znalosti všetkých vlastností rôznych typov
kameňov. Aj pri pokladaní a následnom škárovaní
kameňov a dosiek, musí byť použitý materiál prispôsobený konkrétnemu typu prírodného kameňa.
Murexin Vám ponúka dokonale zladené systémy,
ktoré berú do úvahy všetky požiadavky kladené na
pokládku prírodného kameňa.
Prírodné kamene - horniny delíme do kategórií
podľa spôsobu ich vzniku na vyvreté horniny, premenené horniny a usadené horniny. Všetky horniny vznikli pred mnohými miliónmi rokov, vplyvom
rôznych geologických procesov na základe ktorých
získali svoje vlastnosti a vzhľad.

t!
Tip na produk

Lepenie
prírodného
kameňa

Prospekt

•
Lepenie a škárovanie
Druhy kameňa •
• Tipy & Triky •
Systémové riešenie
Produkty

MUREXIN. To

drží.

Stiahnuť na
www.murexin.sk

Pružná lepiaca malta Trass

Pružná lepiaca malta rýchla Trass

KTF 55

SFK 85
C2 FT S1

• Vysoko flexibilná
• Na lepenie prírdného kameňa
• Minimalizuje tvorbu výkvetov
• Veľmi malý sklz
• Do vrstvy lôžka 20 mm
Viac informácií na strane č. 61
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

C2 FT S1

• Rýchlo tuhnúca
• Vysoká pružnosť
• Minimalizuje riziko vzniku
výkvetov
• v eľmi malý sklz
• Spracovanie aj pri nízkych
teplotáchod (od +2°C)
Viac informácií na strane č. 61
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Pokládka dlažby na
balkónoch a terasách
Murexin ponúka lepiacu a hydroizolačnú maltu, s ktorou je lepenie dlažby
na balkónoch a terasách výrazne istejšie a s menším rizikom následných vád.

Obkladači čoraz častejšie váhajú nad lepením
dlažby v exteriéri na balkónoch a terasách. Dôvod toho môže byť, že pri lepenej dlažbe zákazníci

t!
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Hydroizolačná lepiaca malta šedá
DKM 95
C2 E S2

• Lepenie a izolovanie s jedným
materiálom
• Vodotesná
• Paropriepustná
• Nizky obsah emisií = EC1 Plus
• Na problematické podklady

často reklamujú: rozširujúce sa otvorené škáry, zafarbenie, tvorbu výkvetov a poškodenia spôsobené
mrazom.
Tieto poškodenia majú za následok vyrastajúcu burinu v poškodených škárach a vnikanie vlhkosti do
podkladu, čo následne poškodzuje aj okolité dlaždice.
Dlažby z kameňa alebo keramických dlaždíc na balkónoch a terasách sú celoročne vystavené poveternostným vplyvom. Najdôležitejšou úlohou týchto
chúlostivých častí stavieb je, čo možno najskôr odviesť povrchovú a presakujúcu vodu mimo objektu.
Kondenzácia vody závisí od kolísania teploty a vlhkosti a skondenzovaná voda sa môže hromadiť vo
všetkých dutinách, ktoré boli pri lepení dlažby vytvorené. Takto uzavretá voda môže narobiť enormné
škody v podobe uvoľnených, vyklajúcich sa dlaždíc
alebo popraskanej škárovacej malty.
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95 je hydraulicky tuhnúca hydroizolačná a lepiaca malta, ktorá výrazne eliminuje problémy s vlhkosťou tým, že
je vodo-nepriepustná, ale súčasne paro-priepustná.

Viac informácií na strane č. 62
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Škáry musia spĺňať veľa úloh: musia byť funkčné, musia spĺňať hygienické
požiadavky, a navyše uspokojiť estetické nároky. Škáry do značnej miery určujú
celkový dojem obkladaného povrchu a neprávom sa im prikladá oveľa menej
pozornosti, než samotným dlaždiciam.
Krása spočíva v detaile

Nie každá škárovacia malta je vhodná pre každý podklad, obklad alebo zaťaženie. Okrem šírky
škáry je hlavne farba rozhodujúci aspekt pre celkový vizuálny dojem z obkladanej plochy. Harmonicky navrhnutá farba škárovacej malty k dlaždiciam
umocňuje ich celkový dojem.
So svetlými a tmavými farbami možno zas nastaviť
zaujímavé kontrasty. Veľkoformátové dlaždice položené s úzkou škárou, dávajú väčší priestor povrchu. Preto Murexin ponúka celý rad škárovacích
mált pre každý typ aplikácie.

Zušľachtené škárovacie malty

So zušľachťovačom škárovacích mált FE 85 sa
Murexin cementové škárovacie malty stávajú pružnejšie, majú vyššiu chemickú odolnosť a nižšiu
nasiakavosť. Zušľachťovacia emulzia sa používa
v interiéri a exteriéri, keď sa očakáva zvýšené statické, tepelné alebo chemické zaťaženie - napr. pri
pokládke dlaždíc na podlahové kúrenie, terasy, bal-

t!
Tip na produk

kóny, fasády a pri použití v bazénoch, termálnych
alebo soľných kúpeľoch, kuchyniach, umývarkach
áut a v priemyselných a obchodných priestoroch.

Škárovanie s epoxidovou škárovacou maltou teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým

Vynikajúce vlastnosti epoxidových škárovacích
mált sú všeobecne známe: sú vodotesné, mrazuvzdorné, odolné starnutiu a chemikáliam. To z
nich robí dokonalý materiál pre použitie v priestoroch s agresívnou vodou, tukmi alebo chemikáliami. Škáry vyplnené materiálom na epoxidovej báze
sú ľahko čistiteľné a baktériám odolné.
Epoxidové škárovačky prinášajú zaujímavé vizuálne riešenia napr. pri špeciálnych realizáciách ako
sú napr. sklenené mozaiky - a to v mnohých farbách. Nová vylepšená epoxidová škárovacia malta
FMY 90 je teraz rovnako ľahko spracovateľná ako
škárovacie malty na cementovej báze: ľahko sa
mieša, aplikuje do škár a umýva!

t!
Tip na produk

Emulzia pre škárovacie malty FE 85

Epoxidová škárovacia malta FMY 90

• Vylepšenie cementových
škárovacích mált
• Chemická odolnosť
• Zníženie nasiakavosti
• Zvýšenie pružnosti

• Výborné spracovateľské
vlastnosti
• Výsoká odolnosť voči
baktériám
• Široká škála farieb
• Vysoko zaťažiteľná

Viac informácií na strane č. 67
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

Viac informácií na strane č. 71
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Obklady

Vytúnuj si škáry
Škárovačky od profesionálov pre profesionálov

Postup lepenia a škárovania
prírodného kameňa

1. Na celú plochu rovnomerne nanesieme
penetračný náter Murexin Hĺbkový základ
LF1 pre nasiakavé a Murexin Superzáklad
D4 pre nenasiakavé podklady.

2. Po vyschnutí penetračného náteru nanesieme na povrch lepiacu maltu. Pre lepenie
prírodného kameňa hlavne v exteriéri odporúčame použiť malty z trasového cementu s
označením „TRASS“

3. Pri lepení v exteriéri a plochách s veľkým
zaťažením nanesieme lepiacu maltu aj na
rubovú stranu kameňa! Krytie rubu dlaždice,
odporúčame v interiéri min. 60%, v exteriéri
min. 95%.

4. Kamenný prvok umiestnime na vopred
stanovené miesto a zatlačíme do lôžka z
lepiacej malty. Prípadné prebytky lepiacej
malty na povrchu dlaždice odstránime vlhkou
špongiou.

5. Lepiacu maltu necháme predpísanú dobu
vytvrdnúť - cca 24 hod. Počas tejto dobychráňte dlaždice pred mechanickým zaťažením.

6. Škárovaciu maltu Trass SF 50 nanášajte
opatrne len do škár pomocou škárovacej pištole. Pri celoplošnom nanášaní môže prísť k
trvalému zafarbeniu povrchu.

7. Škárovaciu maltu natlačte pomocou
gumenej stierky do celého profilu škáry.
Prípadné prebytky škárovacej malty na
povrchu dlaždice odstránime vlhkou špongiou.

8. Po zaschnutí škárovacej malty zvyšky cementového povlaku odstráňte umytím vodou.

9. Po vytvrdntí škárovacej malty cca po 24
hod., odporúčame kvôli ochrane povrch
dlaždíc naimpregnovať s Cura IG 20 alebo
Cura SI 90 s ktorou dosiahnete zintenzívnenie farby kameňa.
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Ukončovacie profily dotvárajú vzhľad obkladov. Pri vytváranií hrán, rohov a ukončenií obkladov sú nenahraditeľné. Uľahčujú prácu, spevňujú hrany a skrášľujú celkový
vzhľad obkladu a dlažby.
Ukončovacie profily sa vyrábajú z nereze, mosadze, hliníka alebo PVC a preto sú vhodné pre najrôznejšie
oblasti použitia ako sú napr. kúpeľne, sprchy, sanitárne miestnosti, obytné miestnosti, haly, terasy atď.
Murexin má v ponuke širokú škálu profilov v rôznych farebných prevedeniach, tvaroch a samozrejme prispôsobené pre rozmanité hrúbky obkladových dlaždíc.
Okrem ukončovacích profilov sú k dispozícii aj rôzne schodiskové profily a dilatačné profily.
• farebne zladené odtiene s Murexin škárovacími maltami a silikónmi
• vyhotovenie v rôznych variantách
• mechanická ochrana hrán
• dizajnový doplnok
• elegantné ukončenie
• široký sortiment pre najrôznejšie použitie
• použitie v exteriéri a interiéri

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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Obklady

Nerez, mosadz, hliník
jednoducho pekné a pevné tvary

ŠKOLENIA

STAŇ SA MUREXIN
Profi Obkladačom
Chceš získať čerstvé informácie
o produktoch, správnej realizácii
a aplikácii obkladov či dlažieb?
Sleduj stránku www.skolenia.murexin.sk a prihlás sa
na naše školenia. Školenia sú zamerané na prípravu podkladu a následné správne lepenie obkladov a dlažieb
s použitím vhodného sortimentu materiálov Murexin.
Na školeniach sú prezentované teoretické informácie
doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.

www.facebook.com/murexinsroSK
murexinsk

Liate podlahy

materiály pre

Liate podlahy
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Liate podlahy AQUAPOX
Príjemné prostredie vďaka vodou riediteľnej podlahovej stierke, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá. Zdravie je cenný poklad a preto dbáme na
to, aby sa nielen pri aplikácii, ale aj počas užívania neuvoľňovali žiadne nepríjemné, zdraviu škodlivé látky.
Časy fádnych šedých podláh sú dávno
preč. S pomocou Aqapox podlahového
systému môžeme priniesť na podlahu
takmer nekonečnú paletu farieb. Každý
si môže vybrať podľa svojho vkusu.
A keď by aj niekto predsa chcel šedú farbu, tak si môže vybrať hneď z niekoľkých
odtieňov presne taký, aký chce.

Prednosti vodouriediteľných podlahových stierok
• jednoduché spracovanie
• jednoduché umývanie
náradia

• bez rozpúšťadiel a zápachu
• bez zmäkčovadiel
• široká paleta farieb

• paropriepustnosť
• možnosť nanášať aj na
kritické podklady (anhydrit,
betón bez hydroizolácie a
pod.)

Murexin AQUAPOX systém Vám ponúka dokonalé dizajnové stvárnenie interiéru liatou podlahou s ohľadom na  zdravie
šetrný prístup k životnému prostrediu.

Skladba podlahových vrstiev

5

Iba systémové komponenty navzájom navrhnuté
pre optimálnu funkčnosť zabezpečia 100% výsledok.

4

1.

Podkladový betón musí byť zaizolovaný proti
vlhkosti, zbavený prachu, nečistôt a mastnôt.
2. Penetrácia pod nivelačnú vrstvu
• Nasiakavý podklad:
Murexin Hĺbkový základ LF 1
Murexin Hĺbkový základ D 7
• Nenasiakavý podklad:
Murexin EP 70 BM + kremičitý piesok QS
3. Nivelačná vrstva
Nivelačná hmota Extrem NE 30
Nivelačná hmota Maximo M 61
4. Penetrácia pod AQUAPOX náter
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Aqua Primer AP 2000
5. AQUAPOX náter
Aqua Sealing AS 1500, Aqua Topcoat EP 150 TC
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1. AQUAPOX - Penetrácia
Popis výrobku, použitie a spotreba

Aqua Primer AP 2000
EN 1504-2

• paropriepustný

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Aqua Primer AP 2000)

Dvojzložkový epoxidový prípravný náter na báze vodou emulgovaných epoxidov. Vhodný pre interiér, najmä pod epoxidové stierky a epoxidové nátery na báze vodou emulgovaných epoxidov. Odoláva pôsobeniu pohonných hmôt, riedeným hydroxidom a kyselinám. Má veľmi
dobrú prídržnosť na minerálnych podkladoch, a existujúcich starých krytinách. Je paropriepustný. Ideálna penetrácia pod difúzne otvorené
AQUA systémy (napr. AS 1500, PU 40). Vhodná na vytvorenie záškrabu, alebo epoxidovej malty.
Spotreba: cca 0,3 kg/m2 na 1 náter
15 kg
10  kg
  5  kg

komp. A
komp. B

24 ks/ pal.
72 ks/ pal.

9002689117605
9002689117612

9 kg
  6  kg
  3  kg

komp. A
komp. B

24 ks/ pal.
72 ks/ pal.

9002689310518
9002689310525

11,459

206,26

15,470

167,08

11760
11761
31051
31052

Liate podlahy

Výrobok

1. AQUAPOX - Nátery

Aqua Sealing AS 1500
EN 1504-2

• paropriepustný
• priamo na keramické obklady/dlažby

(Aqua sealing AS 1500)

Lesklý, 2-zložkový farebný, epoxidovo-živicový náter bez obsahu rozpúšťadiel, na vodnej báze. Je odolný voči olejom, hydroxidom, roztokom
solí a pod. Je vhodný na uzatváranie a natieranie cementových poterov a betónov, podkladov na báze sady a anhydritových poterov s nízkym
zaťažením, ako napr. sklady, pivnice, technické miestnosti a pod. Je vhodný aj ako náter stien vo vlhkých prevádzkach, ako alternatíva ku
keramickým obkladom. Odporúčame 2 nátery, veľmi nasiakavé podklady penetrujte s Aqua Primer AP 2000. Jemné zožltnutie spôsobené
pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.
Spotreba: cca 0,20 kg/m2 na 1 náter, odporúčame 2-3 nátery.
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie.
9 kg
7,5  kg
1,5  kg

komp. A
komp. B

RAL 7032
    42 ks/pal.
  198 ks/pal.

9002689146742
9002689144922

14674
14492

11,968

129,25

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3
9 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

9002689146728

14672

12,142

131,13

9 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

9002689144915

14491

17,679

190,93

9 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

9002689146735

14573

22,732

245,51

Aqua Topcoat EP 150 TC
EN 1504-2

•
• matný
polomatný
• na
na vodnej
vodnejbáze
báze
• paropriepustný
paropriepustný

(Aqua Topcoat EP 150 TC)

Transparentný, matný, 2-komponentný náter na báze vodou emulgovaných epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel, neplnený, s nízskym
obsahom emisií. Vyznačuje sa dobrou odolnosť proti olejom, tukom, zriedeným hydroxid a kyselinám.
V interiéri a exteriéri pre pochôdzne a pojazdné plochy ako pečatiaci náter pre epoxidové nátery a stierky.
Spotreba: cca 0,15 kg/m2 na náter.
10 kg
  4  kg
  6  kg
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28,012
komp. A
komp. B

  60 ks/pal
  30 ks/pal

9002689162353
9002689162360

336,14

16235
16236
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Liate podlahy Epoxidové
Potrebujete vytvoriť povrch s vysokou chemickou odolnosťou, certifikovaný na kontakt s potravinami alebo staticky vodivý? Tieto požiadavky s dôrazom na krásu a
účelnosť dosiahnete s epoxidovými nátermi a stierkami.
Skladba
podlahových vrstiev

2

Iba systémové komponenty
navzájom navrhnuté pre optimálnu
funkčnosť zabezpečia 100% výsledok.
1.

Podkladový betón musí byť zaizolovaný proti vlhkosti, zbavený prachu,
nečistôt a mastnôt.

2.

Impregnácia podkladového betónu
Repol Epoxidová impregnácia EP 1,
Impregnácia IH 16

3.

•
•

4.

5.

6

Penetrácia pod nivelačnú vrstvu
Nasiakavý podklad:
Murexin Hĺbkový základ LF 1
Murexin Hĺbkový základ D 7
Nenasiakavý podklad:
Murexin EP 70 BM + kremičitý
piesok QS
Nivelačná vrstva
Nivelačná hmota FMA 30
Nivelačná hmota Cem Top NI 50

5
1

6
5
4

Penetrácia pod epoxid. náter/stierku
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Epoxidová živicová  báza EP 70 BM,
EC 60 (+ kremičitý piesok QS)

6.

Epoxidový náter
Murexin EP 3, EP 20, Topcoat EP
100 TC, Aqua Topcoat EP 150 TC

7.

Epoxidová stierka
Hrúbka vrstvy 1- 5 mm
Epoxidová stierka EP 3, EP 2,
EP 220 + DF 170, CC 200

8.

Dekoratívne chipsy

9.

Pečatiaci náter
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Top Coat EP 100 TC, Aqua Topcoat
EP 150 TC
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2. Epoxidové - Impregnácia
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Repol Epoxidová impregnácia EP 1
(Epoxy-Imprägnierung EP 1)
EN 1504-2

Bezfarebná, 2-zložková epoxidová impregnácia s hĺbkovým účinkom, na impregnáciu a konečný náter na cementom viazaných podkladoch.
Podklad môže byť aj mierne vlhký. Obsahuje rozpúšťadlá. Odolná voči chemikáliam, olejom, kyselinám a pohonným hmotám.
Doporučené 1-3 nátery.
Spotreba: cca 0,15 - 0,30 l/m2 na náter, podľa nasiakavosti podkladu

11,708
komp. A
komp. B

99 ks/pal.
99 ks/pal.

Epoxidová impregnácia IH 16

9002689116929
9002689116936

140,50

11692
11693

(Epoxy Imprägnierharz IH 16)

Dvojzložková špeciálna epoxidová impregnácia neobsahujúca rozpúšťadlá a žiadne plnivá. Vďaka veľmi nízkej viskozite veľmi dobre preniká
do podkladov a výrazne spevňuje veľmi nasiakavé, nesúdržné a zdegradované minerálne podklady. Vhodná aj na injektovanie trhlín do šírky
0,3 mm. Pre použitie v interiéri aj exteriéri.

EN 1504-2

• spevňujúca
impregnácia pre nesúdržné a zdegradované minerálne
podklady

Spotreba: cca 0,3 - 0,7 kg/m2
9 kg
7 kg
2 kg

17,368
komp. A
komp. B

42 ks/pal.
99 ks/pal.

9002689154839
9002689154846

187,57

15483
15484

2. Epoxidové - Penetrácia

Epoxidová živicová báza EP 70 BM
(Epoxy-Basisharz EP 70 BM)

EN 1504-2

Modifikovaná, bezrozpúšťadlová, bez pridaných prímesí. Je transparentná s nažltlým odtieňom. Tvrdne aj v hrubších vrstvách bez pnutia
voči podkladu, odolná voči nárazom. Používa sa ako penetračný náter, uzatvárací náter, povlaková vrstva, lepidlo, na zalievanie a zošívanie
trhlín a ako spojivo epoxidových mált.
Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 2:1
Spotreba: penetračný náter cca 0,3 kg/m2/1 náter
Spotreba: drsná stierka cca 0,7 kg/m2/ 1 mm pri zmiešaní v pomere 1:1 až 1:2 s krem.pieskom fr. 0,1-0,2 / 0,1-0,5
Spotreba: hrubá malta cca 0,3 kg/m2/1 mm pri zmiešaní v pomere 1:7 s krem.pieskom fr. 0,063-3,5
Spotreba: parozábrana cca 0,45 kg/m2 (2 vrstvy po min. 0,2-0,25 kg/ m2)
4,5 kg
    3  kg
1,5  kg
30 kg
  20  kg
  10  kg
600 kg
2x 200  kg
200  kg
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komp. A
komp. B

80 ks/pal.
198 ks/pal.

900268063414
900268063452

6341
6345

komp. A
komp. B

16 ks/pal.
42 ks/pal.

9002689076452
9002689076469

7645
7646

komp. A
komp. B

2 ks/pal.
2 ks/pal.

9002689174820
9002689074830

17482
7483

17,704

95,60

13,828

497,81

13,440

9676,80
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10 l
5 l
5 l

2. Epoxidové - Penetrácia
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Epoxidová živica Express Coat EC 60
(Express Coat EC 60)

EN 1504-2

• extrémne rýchla
• po 60 min prepracovateľná

2-komponentná, transparentná na báze epoxidových reakčných živíc, bez obsahu rozpúšťadiel, veľmi rýchlo reagujúca. Pre vytvorenie povrchových, ochranných vrstiev na priemyselných podlahách, ako penetrácia pre minerálne podklady, spojivo a pečatiaci náter pre dekoratívne
čipsové podlahy. Tiež vhodná na prípravu rýchlej lepiacej hmoty v kombinácii s tixotropnou prísadou TE 2K pre osádzanie ukončovacích líšt.  
Spotreba: ako penetračný náter: cca 0,3 - 0,4 kg/m2 na minerálnych podkladoch
ako pečatiaci náter: cca 0,25 - 0,35 kg/m2
ako hrubá malta: cca 3,0 kg/m2/1cm pri zmiešaní s kremičitým pieskom fr.0,063-3,5 mm v pomere 1:7
10 kg
  6 kg
  4 kg

34,928
komp. A
komp. B

42 ks/pal
99 ks/pal

9002689157328
9002689157335

419,14

15732
15733

2. Epoxidové - Nátery

Epoxidový konečný náter farebný EP 20
(Epoxy-Versiegelung färbig EP 20)

EN 1504-2

Lesklý, farebný epoxidovo-živicový systém bez obsahu rozpúšťadiel na zhotovenie mechanicky a chemicky odolných náterov v interiéri a
exteriéri. Vhodný pre pochôdzne aj pojazdné plochy na minerálne a epoxidové podklady s ľahkým až stredným mechanickým zaťažením.
Ideálne riešenie pre nátery podláh a stien v garážach, pivniciach a technických miestnostiach a tiež vo vlhkých priestoroch ako alternatíva ku
keramickým obkladom. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.
Spotreba: cca 0,2 kg/m2 na náter
Doporučujú sa 2 - 3 nátery
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie
9 kg
7,5 kg
1,5 kg

komp. A
komp. B

RAL 7032
  42 ks/pal
  198 ks/pal

9002689085973

21,140

228,31

16570
8597

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3
9 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

13394

23,738

256,37

9 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

33302

28,943

312,58

9 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

33303

31,910

344,63

Epoxi Topcoat EP 100 TC
EN 1504-2

• lesklý
• zmäkčovadlám
odolný

110

(Epoxi Topcoat EP 100 TC)

Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový, lesklý, transparentný, neplnený náter na epoxidovej báze. Náter je odolný proti zmäkčovadlám, nárazom
a voči pnutiam podkladu. Vhodný do interiéru a exteriéru na pojazdné a pochôdzne plochy ako krycí, uzatvárací náter pre minerálne a epoxidové podklady so stredným mechanickým a chemickým zaťažením. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na
technické vlastnosti.
Spotreba: cca 0,2 kg/m2 na náter
8 kg
5 kg
3 kg

22,980
komp. A
komp. B

42 ks/pal
99 ks/pal

9002689105114
9002689105121

220,61

10511
10512
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2. Epoxidové - Stierky
Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Epoxy Clear Coat CC 200
EN 1504-2

• transparentná,
neplnená stierka
• pečatiaca vrstva
pre koberec z prírodného kameňa

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Epoxy Clear Coat CC 200)

Epoxidový, bezrozpúšťadlový, dvojzložkový systém určený na vytvorenie ochrannej vrstvy, alebo na zapečatenie epoxidových náterov a
epoxidových stierok. Vhodný aj na vytvorenie samotnej nášlapnej vrstvy vo forme čírej stierky. Po aplikácii dodá podkladu optickú hĺbku a
efekt dokonalého skleneného povrchu. Clear Coat CC 200 môžete použiť aj na zalievanie pórov v kobercoch z prírodného kameňa. Tuhne v
akejkoľvek hrúbke, bez pnutia a farebnej zmeny, po vytuhnutí ostáva dokonale číry. Vhodný do interiéru. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.
Spotreba: cca 0,3 kg/m2 na jeden náter

8,0 kg
5,0 kg
3,0  kg

39,764
komp. A
komp. B

42 ks/pal
99 ks/pal

9002689124856
9002689124863

Epoxidová živica EP 220

381,73

12485
12486

(Epoxy Bindemittel EP 220)

Bez rozpúšťadlová, transparentná, lesklá, samonivelačná, 2-komponentná, tvrdo-pružná epoxidová živica. Vhodná do interiéru, ako spojivo
pre zhotovenie dizajnových stierok s plnivom DF 170 a Metallic na podlahy pre priemyselné a obchodné priestory. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.
EN 1504-2

• spojivo pre dizajnové stierky

Spotreba: (pri hrúbke vrstvy 2 mm)
Plnivo DF 170: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (stačí na cca 1 m2), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 stačí na cca 7 m2
Plnivo Metallic: 2 kg EP 220 + 20 g plnivo Metallic (stačí na cca 1 m2), 10 kg EP 220 + 100 g stačí na cca 5 m2

39,978

10 kg
7,0 kg
3,0  kg

komp. A
komp. B

45 ks/pal
90 ks/pal

9002689162339
9002689162346

Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170
Designfüller
DF 170

479,74

16233
16234

(Designfüller DF 170)

Zmiešaný granulát skladajúci sa z rôznych plnív, ako napr. špeciálne polyesterové granule. Určené ako plnivo do epoxidovej živice EP 220
na zhotovenie dizajnovej epoxidovej stierky pre podlahy v interiéri.
Miešací pomer: 10 kg Epoxidová živica EP 220 zmiešaná s 17 kg Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170
Spotreba: pozri Epoxidová živica EP 220
17 kg
17 kg

hellgrau
anthrazit

30 ks/pal.
30 ks/pal.

9002689163039
9002689163091

hellgrau

anthrazit

16303
16309

18,370
18,370

374,75
374,75

Farebné odlišnosti
môžu byť spôsobené
tlačou.

Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic

(Designfüller Metallic)

Farebná zmes minerálov a kovových pigmentov. Ako plnivo pre epoxidovú živicu EP 220 na výrobu dekoratívnych samonivelačných epoxidových stierok v interiéri s metalickým efektom.
Miešací pomer: 10 kg Epoxidová živica EP 220 zmiešaná s 100 g Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic.
Spotreba: pozri Epoxidová živica EP 220

NOVINKA

100 g
100 g

silber
bronze

silber
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6 ks/kar.
6 ks/kar.

9002689304227
9002689304210

bronze

30422
30421

cena za kus

29,794
36,286

35,75
43,54

Farebné odlišnosti
môžu byť spôsobené
tlačou.
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Liate podlahy

Výrobok

2. Epoxidové - Stierky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Epoxidová stierka EP 2
EN 1504-2

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Epoxy Basisbeschichtung EP 2)

Pigmentovaná, bezrozpúšťadlová, dvojzložková, samonivelačná, epoxidová stierka na konečné úpravy stredne namáhaných podláh ako
garáže, výrobné haly, sklady, predajne a pod. Vytvára lesklý, opticky dokonalý, pochôdzny a pojadzný povrch so strednou mechanickou a
chemickou odolnosťou. Tónovateľná podľa RAL. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.
Spotreba: 1,45 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy

15 kg
12,5 kg
  2,5 kg

komp. A
komp. B

RAL 7044
42 ks/pal
100 ks/pal

9002689168812
9002689160908

16881
16090

17,044

306,79

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3
15 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

9002689160878

16087

24,788

446,18

15 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

9002689160885

16088

25,707

462,73

15 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

9002689160892

16089

26,325

473,85

30 kg
25 kg
25 kg
25 kg
  5 kg

RAL 7032
RAL 7001
RAL 7035

9002689141141
9002689168799
9002689168805
9002689140788

16567
16879
16880
14078

14,672
10,505
10,101

528,19
378,18
363,64

komp.A        16 ks/pal
komp.A        16 ks/pal
komp.A        16 ks/pal
komp. B       99 ks/pal

do     480 kg
do   1800 kg
nad 1800 kg
RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

112

30 kg
do  480 kg
do 1800 kg
nad 1800 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

30 kg
do     480 kg
do   1800 kg
nad 1800 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

30 kg
do 480 kg
do 1800 kg
nad 1800 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

9002689140771

14077

14,834
10,505
10,101

534,02
378,18
363,64

9002689141129

14112

16,360
12,176
11,411

588,96
438,34
410,80

9002689141136

14113

17,831
12,842
12,132

641,92
462,31
436,75
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2. Epoxidové - Stierky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Epoxidová stierka EP 3
EN 1504-2

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Epoxy-Beschichtung EP 3)

Pigmentovaná epoxidovo-živicová 2-zložková stierka najvyššej kvality bez obsahu rozpúšťadiel. Odolná voči nárazom, obrúseniu a chemikáliam, pre pochôdzne a pojazdné plochy, s vysokým chemickým a mechanickým zaťažením, vhodná do potravinárskych prevádzok. Vytvára
hladký a lesklý povrch. Protišmykový povrch dosiahneme posypaním kremičitým pieskom a následným náterom. Pri použití ako stierka je
samonivelačná. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.
Spotreba: cca 1,45 kg/m²/1 mm
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie
30 kg
25 kg
  5 kg

komp. A
komp. B

RAL 7032
16 ks/pal
99 ks/pal

9002689165699
9002689080824

10,332

371,95

16569
8082

30 kg
do 480 kg
do 1800 kg
nad 1800 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

30 kg
do 480 kg
do 1800 kg
nad 1800 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

30 kg
do     480 kg
do   1800 kg
nad 1800 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

Farebná epoxidová živica MHF 10
EN 1504-2

• pri slabých
podkladoch ako
samonosná vrstvu
od hrúbky 15 mm
• paropriepustná
• v 4 farbách

9002689333562

33356

16.870
13,104
12,842

607,32
471,74
462,31

9002689333524

33352

20,644
15,965
14,807

743,18
574,74
533,05

9002689333548

33354

21,705
19,733
7,537

781,38
710,39
631,33

(Mörtelharz MHF 10 Färbig)

Mrazuvzdorná, posypovým soliam odolná, rozpúšťadlá neobsahujúca, tónovaná, 2-komponentná epoxidová živica s veľmi nízskym obsahom emisií „EC1 plus“. Podľa potreby sa plní s kremičitým pieskom rôznych frakcií. V interiéri a exteriéri na  výrobu farebných epoxidových
mált. Pre zhotovenie pochôdznych a pojazdných plôch ako napr. parkoviská, nájazdové rámpy, odvodňovacie žľaby a iných cestných konštrukcií. Pri menej pevných podkladoch možné použiť ako samonosnú vrstvu od hrúbky 15 mm. Dostupné vo farbách: čierna, zelená, béžová
a červená.
Spotreba: penetračný náter cca 0,25 kg/m2
hrubá malta cca 2,5 kg/m2 na 1 cm hrúbky, miešací pomer 1 : 10 s kremičitým pieskom fr. 0,063 - 3,5 mm
5 kg
4,0 kg
1,0  kg

24,287
komp. A
komp. B

80 ks/pal
198 ks/pal

9002689149033
9002689149040

145,72

14903
14904

Farebné odlišnosti
môžu byť spôsobené
tlačou.

schwarz - čierna
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grün - zelená

beige - béžová

rot - červená
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RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

Liate podlahy Polyuretánové
S polyuretánovými nátermi a stierkami vytvoríte trvalo pružný chemikáliám odolný
povrch s vysokou oteruodolnosťou v interiéri aj exteriéri.
Skladba podlahových
vrstiev

5
4

Iba systémové riešenia Vám zabezpečia
dokonalý výsledok.
1.

2.

1

Podkladový betón musí byť zaizolovaný proti vlhkosti, zbavený prachu,
nečistôt a mastnôt.

•
•

Penetrácia pod nivelačnú vrstvu
Nasiakavý podklad:
Murexin Hĺbkový základ LF 1
Murexin Hĺbkový základ D 7
Nenasiakavý podklad:
Murexin EP 70 BM + kremičitý piesok
QS

3.

Nivelačná vrstva
Nivelačná hmota FMA 30
Nivelačná hmota Cem Top NI 50

4.

Penetrácia pod PU náter/stierku
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Epoxidová živicová  báza EP 70 BM
(Epoxidová živica EC 60) + kremičitý
piesok QS

5.

Polyuretánový náter
Polyuretávový náter PU 40

6.

Polyuretánová stierka
Hrúbka vrstvy 1- 5 mm
PU stierka PU 300, PU stierka PU 400

7.

Dekoratívne chipsy

8.

Pečatiaci náter
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Polyuretávový náter PU 40 - transparentný

114

5
4
3
2
1

7

6

8

4
3
2
1
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3. Polyuretánové - Stierky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

PU stierka elastická PU 300
EN 1504-2

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(PU-Beschichtung PU 300)

Lesklá, farebná, bezrozpúšťadlová, samonivelačná, trvalo elastická, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc. Má
schopnosť premosťovať statické trhliny. Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri, do kancelárií, viacúčelových hál, nemocníc, výstavných
hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu. Pre pojazdné a pochôdzne plochy so stredným až veľkým zaťažením.
Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti. Zmäkčovadlá z pneumatík môžu spôsobiť zafarbenie povrchu.
Poznámka: nie je možné tónovať v RAL 9016.
Spotreba: 1,35 kg/m2/ 1 mm
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie.
25 kg
20,5 kg
  4,5 kg

RAL 7032
komp. A       16 ks/pal
komp. B       99 ks/pal

9002689165712
9002689160007

16571
16000

20,242

607,26

25 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

9002689159971

15997

20,837

625,11

25 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

9002689159988

15998

21,748

652,44

25 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

9002689159995

15999

22,375

671,25

PU stierka elastická PU 400
EN 1504-2

(PU-Beschichtung PU 400)

Lesklá, farebná, bezrozpúšťadlová, samonivelačná, trvalo elastická, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc s
odolnosťou proti žltnutiu. Má schopnosť premosťovať statické aj dynamické trhliny. Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri, do kancelárií,
viacúčelových hál, nemocníc, výstavných hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu, ako aj všade tam kde je veľké
namáhanie UV žiarením, ako napr. terasy, balkóny, loggie a pod. Pre pochôdzne plochy so stredným zaťažením.
Spotreba: 1,4 kg/m2/ 1 mm

• UV farebne stála
• s útlmom kročajového hluku
• trhliny premosťujúca
• pružná

30 kg
22,5 kg
22,5 kg
22,5 kg
22,5 kg
  7,5 kg

20,254
komp. A RAL 7001 12 ks/pal
komp. A RAL 7032 12 ks/pal
komp. A RAL 7035 12 ks/pal
komp. A RAL 9010 12 ks/pal
komp. B       30 ks/pal

Polyuretánový náter PU 40
EN 1504-2

• UV farebne stály
• pre exteriér aj
interiér

9002689307907
9002689307921
9002689307938
9002689307914
9002689307945

729,14

30790
30792
30793
30791
30794

(Polyurethanversiegelung PU 40)

Bezrozpúšťadlový, matný, pružný, dvojzložkový, UV odolný, vodou-emulgovaný, paropriepustný, uzatvárací náter na báze vysokokvalitných
polyuretánov. Farebný alebo transparentný náter vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri, na nátery cementom viazaných nepojazdných
podkladov (podlahy a steny) a podkladov s jestvujúcimi epoxidovými alebo polyuretánovými povlakmi, s miernym až stredným mechanickým
zaťažením.

Spotreba: 0,15 kg/m2/ 1 náter
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie.
6 kg
6 kg

RAL 7032
transparent

(komp.A +B = 5+1 kg)   
39 ks/pal. komp. A + B

9002689166368
9002689166375

16636
16637

25,427
23,261

183,07
167,48

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3
6 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

9002689166337

16633

26,943

193,99

6 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

9002689166344

16634

28,020

201,74

6 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

9002689166351

16635

30,189

217,36
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RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

ASD vodivé podlahy
Skladba ASD systému vodivej podlahy
Povrchová vodivá vrstva:
Epoxidová stierka ASD 130,
Epoxidový náter ASV 106
Vodivý základ:
Aqapox ASG 170
Medený pás
Vyrovnanie:
Epoxidová živicová báza EP
70 BM plnená s kremičitým
pieskom   fr.0,1-0,5/0,3-0,8
Penetrácia:
Epoxidová živicová báza
EP 70 BM  
Podklad

• dobre vodivý a hygienický
• v hodný na priamy styk s potravinami
• jednoduchá realizácia
• tónovateľný podľa RAL
• jednoduchá údržba
• pre vysoké zaťaženia
• bez obsahu rozpúšťadiel

4. ASD vodivé podlahy - Penetrácia
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Cena za MJ
č. výrobku kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena
za balenie
s DPH (€)

Aquapox ASG 170 antistatická penetrácia
(Aquapox ASG 170)

EN 1504-2

Vodivý základný náter k antistatickej epoxidovej stierke ASD130 a náteru ASV106. Murexin Epoxidový antistatický sytém pozostáva z:
1 - Epoxidová živicová báza EP70 BM, 2 - medeného pásu 15 mm na vyrovnanie potenciálu, 3 - Aquapox ASG170 antistatická penetrácia,
4 - Epoxidová stierka ASD130 - antistatická (Antistatický epoxidový náter ASV 106).
Spotreba: 0,15 kg/m2 pri riedení s 10% vody
6 kg
5 kg
1 kg

116

22,603
komp. A
komp. B

36 ks/pal

9002689142904
9002689142911

162,74

14290
14291
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4. ASD vodivé podlahy - Nátery
Výrobok

EN 1504-2

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Antistatický epoxidový náter ASV 106
(Epoxy Versiegelung ASV 106)

Antistatický, vodou emulgovaný, pigmentovaný, dvojzložkový, polomatný, epoxidový náter. Pre použitie len v interiéri, na náter v priestoroch
s požadovanými antistatickými vlastnosťami, a ľahkým až stredným zaťažením ako serverovne, výrobné haly, sklady citlivých produktov
(elektronika), laboratóriá, pekárne, sklady chemikalií, sklady výbušných látok a pod.
Tónovateľná iba v týchto RAL-Farbách 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 a 9002. Tónovanie bez príplatku.
Spotreba: 0,2 kg/m2/náter

42,494
komp. A
komp. B

42 ks/pal
198 ks/pal

9002689149408
9002689149415

458,94

14940
14941

Liate podlahy

9 kg
7,5 kg
1,5 kg

4. ASD vodivé podlahy - Stierky

Epoxidová stierka ASD 130 - antistatická
EN 1504-2

(Epoxy-Beschichtung ASD 130)

Vrchná, antistatická, epoxidová stierka na vytvorenie vodivej podlahy s mechanickým alebo chemickým zaťažením v nemocničných priestoroch laboratóriach, skladoch atď. Vytvára lesklý povrch. Podrobný predpis nanášania pozri v technickom liste. Len pre interiér. Obsahuje
vodivé vlákna, čo môže viesť k odchýlke farebného odtieňa. Nie je možné realizovať čipsovú povrchovú úpravu. Doporučená hrúbka 1  mm
min./ 3  mm max.
Spotreba: cca 1,45 kg/m2/1 mm
30 kg
25 kg
  5 kg

komp. A
komp. B

16 ks/pal
99 ks/pal

9002689078241

7824

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

30 kg

RAL cenová skupina farieb PG1

9002689117247

11724

18,168

654,05

30 kg

RAL cenová skupina farieb PG2

9002689117254

11725

18,873

679,43

30 kg

RAL cenová skupina farieb PG3

9002689117261

11726

19,315

695,34

9002689058953

5895

43,511

52,21

4. ASD vodivé podlahy - Príslušenstvo

Medený pás KB 20

(Kupferband KB 20)

Pre ASG - ASD systém - samolepiaca uzemňovacia páska.
Šírka 15 mm. Dĺžka 20 m
1 ks
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20 ks/kart.
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Koberec z prírodného kameňa
Skladba koberca z prírodného kameňa
Povrchová vrstva:
Koberec z prírodného
kameňa PU 1K zmiešaný
s Mramorový piesok
Colorit
Penetrácia:
Epoxidová živicová
báza EP 70 BM
Podklad:

• dizajnový vzhľad
• dekoratívne odtiene
• pochôdzny po 24 hodinách
• pojazdný
• vhodný na podlahové vykurovanie
• jednoduchá údržba a čistenie
• zaručená farebná stálosť
• vyrovnáva nerovnosti podkladu

5. Koberec z prírodného kameňa
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Koberec z prírodného kameňa PU 1K

Cena za MJ
č. výrobku kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena
za balenie
s DPH (€)

(Natursteintepicharz PU 1K)

Jednozložková, UV-farebne stála, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúca PU živica bez obsahu rozpúšťadiel. Určená na zhotovenie dekoratívnych
pórovitých povrchov v interiéri aj exteriéri. Zmiešaním s prírodným alebo mramorovým pieskom vzniká poveternostným vplyvom, posypovým
soliam a oteru odolná vrstva, ktorá je protišmyková a UV odolná. Vhodné pre dekoratívne plochy v privátnom a obchodnom sektore ako sú
terasy, chodníky, plochy okolo bazénov, prezentačné a obchodné plochy.
Spotreba: pri 6 mm hrúbke vrstvy: 25 kg mramorového piesku + 1,25 kg PU 1K stačí na cca 2 m2
1,25 kg

200 ks/pal.

9002689117315

11731

6,25 kg

  99 ks/pal.

9002689119395

11939

36,514
33,660

54,77
252,45

31041

1,274

38,22

Prírodný piesok

(Naturkiesel)

Piesok pre Koberec z prírodného kameňa.
Zrnitosť: 2,0 - 4,0 mm
25 kg

118

natur

40 ks/pal.
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5. Koberec z prírodného kameňa
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Mramorový piesok Colorit MG 24 2 - 4 mm

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Marmorkiesel Colorit MG 24)

Mramorový, farebný, sušený piesok bez jemných častí pre použitie v interiéri a exteriéri, v kombinácii s Murexin Kobercom z prírodného
kameňa PU1 K. Má rovnakú farbu v celom priereze, čo zaručuje farebnú stálosť aj počas intenzívneho používania.

25 kg

      40 ks/pal.
kontrastná zmes
business šedá
šedá
žlto – biela
farebná
zelená
béžová
svetlá ružová
biela
extra biela
tmavo sivá
hnedá
červená
šedo-čierny

9002689120797
9002689120780
9002689120711
9002689120728
9002689120766
9002689120735
9002689120742
9002689120759
9002689123668
9002689159407
9002689159957
9002689159452
9002689159469
9002689162384

12079
12078
12071
12072
12076
12073
12074
12075
12366
15940
15995
15945
15946
16238

3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354
3,354

100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62
100,62

kontrastná zmes

business šedá

šedá

žlto – biela

farebná

zelená

béžová

svetlá ružová

biela

extra biela

tmavo sivá
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hnedá

červená

šedo-čierny
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Spotreba: cca 12 – 14 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 6 mm

5. Koberec z prírodného kameňa
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Mramorový piesok Mediteran MG 36 3 - 6 mm

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Marmorkiesel Mediteran 36)

Mramorový farebný piesok pre použitie v interiéri a exteriéri, v kombinácii s Murexin Kobercom z prírodného kameňa PU 1K. Má rovnakú
farbu v celom priereze, čo zaručuje farebnú stálosť aj počas intenzívneho používania.
Spotreba: cca 12 – 14 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 6 mm

NOVINKA

25 kg

      40 ks/pal.
Bianco Carrara
Marron Prugna
Botticino
Bardiglio Azzuro
Rossa Caralo
Occhiliano
Giallo Siena
Grigio Carnico
Rosso Verona
Verdi Alpi

M2017BC
M2017MP
M2017B
M2017BA
M2017RC
M2017O
M2017GS
M2017GC
M2017RV
M2017VA

0,823
0,823
0,823
0,823
0,823
0,823
0,823
0,823
0,823
0,823

24,69
24,69
24,69
24,69
24,69
24,69
24,69
24,69
24,69
24,69

Bianco Carrara

Botticino

Rossa Caralo

Giallo Siena

Rosso Verona

Marron Prugna

Bardiglio Azzuro

Occhiliano

Grigio Carnico

Verdi Alpi

Ukončovací profil STONE „L“
Použitie:
Profil STONE sa používa na ukončenie kamnených kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.
Dĺžka: 2,5 bm
2,5 bm
2,5 bm

120

Materiál / výška profilu

Farba

AL /10 mm
AL /12,5 mm

prírodný AL
prírodný AL

40500
40520

2,512
3,705

7,54
11,12
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5. Koberec z prírodného kameňa
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Schodiskový profil STONE
Použitie:
Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných
pár, prípadne vody.
Dĺžka: 2,5 bm
Materiál / výška profilu

Farba

AL / 10 mm
AL / 12,5 mm

prírodný AL
prírodný AL

382500
382600

3,800
4,011

11,40
12,03

Terasový profil STONE
Použitie:
Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov na hrane terasy. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.
Dĺžka: 2,5 bm
2,5 bm

Materiál / výška profilu

Farba

AL / 10 mm

elox strieborný

392201

4,877

14,63

Balkónový profil STONE
Použitie:
Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás.
Dĺžka: 2,5 bm
Materiál / výška

Farba

2,5 bm

AL

elox prírodný

399001

15,517

46,55

roh Stone
1 ks

AL

elox strieborný

399101

16,784

20,14

kút Stone
1 ks

AL

elox strieborný

399201

16,784

20,14

plech Stone
2,0 bm
2,0 bm
2,0 bm

AL / 100 mm
AL / 150 mm
AL / 200 mm

elox strieborný
elox strieborný
elox strieborný

399401
399501
399601

13,776
16,309
19,001

33,06
39,14
45,60

spojka Stone
1 ks

AL

elox strieborný

399301

2,850

3,42
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2,5 bm
032,5 bm

5. Koberec z prírodného kameňa
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Vzorkovnica Koberec z prírodného kameňa
Príručná vzorkovnica koberec z prírodného kameňa PU 1K a prírodného/mramorového kameňa Colorit MG 24
Rozmer: 330x220x180 mm
1 ks

R20151

Tixotropná prísada SN 1K

cena na vyžiadanie

(Stellmittel Natursteinteppich SN 1K)

Prísada na zvýšenie tixotropicity 1-zložkovej živice PU 1K. Používa sa pri aplikáciách na zvislé plochy. Pre interiér a exteriér. Predlžuje čas
spracovania.
Spotreba: 6 - 8 % z váhy PU 1K
1 kg

24 ks/pal.

Kamenná pasta SP 15

9002689063209

72,317

6320

86,78

(Steinpaste SP 15)

Na použitie pripravená, bezrozpúšťadlová disperzná pasta s výbornými lepiacimi vlastnosťami.   Primiešava sa do koberca z prírodného
kameňa pri nanášaní na zvislé minerálne plochy. Použitie v interiéri. Vhodné aj ako viacúčelové lepidlo na lepenie dreva, drevených veľkoplošných panelov, polyetylénu a pod.
Spotreba: cca 1,0 kg/m2 pri stierkovaní ako adhézny mostík
cca 1,25 kg/m2 pri koberci z prírodného kameňa (pri hrúbke vrstvy 6 mm)
8 kg
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36 ks/pal.

9002689106517

10651

12,758

122,48
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6. Akrylátové
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Uzatvárací náter na podlahy BV 20

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Bodenversiegelung BV 20)

EN 1504-2

Spotreba: cca 0,15-0,25 kg/m² na 1 náter.
Farby: RAL 7032 a 7030 sú základné farby, ostatné farby sú na požiadanie; tónovanie podľa HBW 1-4 pozri str.188.

1 kg

10 ks/kart., 350 ks/pal.

6 kg
RAL 7032
RAL 7030
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

85 ks/pal

12 kg
RAL 7032
RAL 7030
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

36 ks/pal

RAL 7032
RAL 7030
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
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9002689141594
9002689141600

14159
14160

16,347
16,347
17,177
18,067
18,557
18,927

19,62
19,62
20,61
21,68
22,27
22,71

9002689141617
9002689141624

14161
14162

10,670
10,670
11,500
12,390
12,880
13,250

76,82
76,82
82,80
89,21
92,74
95,40

9002689141631
9002689141648

14163
14164

9,826
9,826
10,656
11,546
12,036
12,406

141,49
141,49
153,45
166,26
173,32
178,65
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• jednozložkový
• jednoduchá aplikácia
• dobrá chemická
odolnosť
• polomatný
• dobrá krycia
schopnosť

Polomatný, vodouriediteľný, farebný náter na báze čistého akrylátu. Na spracovanie pripravený, UV stály, odolný voči žltnutiu, proti poveternostným vplyvom a voči pôsobeniu pohonných hmôt, minerálnych olejov, zriedených kyselín, zásad a viacerým chemickým látkam. V
interiéri aj exteriéri pre pochôdzne plochy s ľahkým mechanickým zaťažením. Ako konečný náter pre minerálne podklady ako betón a potery
v pivniciach, technických miestnostiach, dielňach, práčovniach, záchytných nádržiach na olej, ako aj konečný náter na balkónoch, terasách,
betónových schodiskách atď...

7. Príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Posypové čipsy VF

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Einstreuchips)

Posypové čipsy na povrchovú dekoráciu epoxidových a  polyuretánových podláh.
Spotreba: cca 25 – 400 g/m2 v závislosti na požadovanom vzhľade
1 kg
beige RAL 1001
zinkgelb RAL 1018
feuerrot RAL 3000
verkehrsblau RAL 5017
smaragdgrün RAL 6001
signalgrau RAL 7004
anthrazitgrau RAL 7016
betongrau RAL 7023
seidengrau RAL 7044
ockerbraun RAL 8001
blassbraun RAL 8025
tiefschwarz RAL 9005
reinweiß RAL 9010

9002689161523
9002689161530
9002689163763
9002689161554
9002689161561
9002689161578
9002689161585
9002689161592
9002689161608
9002689161615
9002689161622
9002689161639
9002689161646

16152
16153
16376
16155
16156
16157
16158
16159
16160
16161
16162
16163
16164

48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537
48,537

58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24
58,24

schwarz/weiß RAL 9005/9010
signalgrau RAL 7004
betongrau RAL 7023
seidengrau RAL 7044
tiefschwarz RAL 9005
reinweiß RAL 9010

9002689161653
9002689161660
9002689161677
9002689161684
9002689161691
9002689161707

16165
16166
16167
16168
16169
16170

44,013
44,013
44,013
44,013
44,013
44,013

264,08
264,08
264,08
264,08
264,08
264,08

5 kg

beige
RAL 1001

zinkgelb
RAL 1018

feuerrot
RAL 3000

verkehrsblau
RAL 5017

smaragdgrün
RAL 6001

signalgrau
RAL 7004

anthrazitgrau
RAL 7016

betongrau
RAL 7023

seidengrau
RAL 7044

ockerbraun
RAL 8001

blassbraun
RAL 8025

tiefschwarz
RAL 9005

reinweiß RAL
9010

schwarz/weiß
RAL 9005/9010

Vzorkovnica epoxidových a polyuretánových podlahových systémov
Príručná vzorkovnica epoxidových a polyuretánových podlahových systémov.
Rozmer: 210x135x110 mm
1 ks
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R20124

cena na vyžiadanie
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7. Príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Ukončovacia lišta Epoxy

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Epoxy-Abschlussprofil)

K ukončovaniu epoxidových povlakov pri dverách, zárubniach, atď. Výška 2,8 mm.
3m

9002689106609

HOCO - Zošívacie spony

10660

3,570

12,85

(HOCO - Estrichklammern)

Špeciálne profilované pásiky z vysokohodnotnej ocele k tzv. zošívaniu trhlín v betónoch a poteroch pomocou Murexin
Epoxidovej živicovej bázy EP 70 BM, alebo živice na zošívanie 2 K - HOCO 24.
500 ks/kart.
100 ks/kart.

270 kart./pal.

Kremičitý piesok
Quarzsand
QS 98

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

zrnitosti
zrnitosti
zrnitosti
zrnitosti
zrnitosti
zrnitosti

9002689100515

10051
10051MB

41,495
8,899

49,79
10,68

9002689092186
9002689112211
9002689077060
9002689103998
9002689054283
9002689162575

9218
11221
7706
10399
5428
16257

0,291
0,477
0,455
0,335
0,575
0,465

8,73
14,31
13,65
10,05
17,25
13,95

(Quarzsand)

0,1 - 0,2 mm
0,1 - 0,5 mm
0,3 - 0,8 mm
0,063 - 3,5 mm
0,6- 1,2 mm
3 - 5 mm

40 ks/pal.
40 ks/pal.
40 ks/pal.
40 ks/pal.
40 ks/pal.
40 ks/pal.

Tixotropná prísada Epoxy TE 2K

(Tixotropiermittel Epoxy TE 2K)

Vysokoúčinná prísada na zvýšenie viskozity reakčno-živičných systémov (materiálov). Použitie v interiéri aj exteriéri. Pridaním tixotropnej
prísady TE 2K do 2-zložkových reakčno-živičných materiálov sa zvýši ich viskozita a zmení ich reakčný čas / doba spracovateľnosti.
Spotreba: dávka závisí na druhu epoxidovej živice, ako aj na okolitých podmienkach. Odporúčame 2 - 4 % hmotnosti živice.
3 kg
0,5 kg

12 ks/pal.
85 ks/pal.

Epoxidové riedidlo EP V4

9002689168461
9002689141358

16846
14135

43,198
77,277

155,51
46,37

(Epoxy Reiniger EP V4)

Riedidlo na riedenie epoxidových živíc, epoxidových povlakov, epoxidových impregnácií, a na umývanie náradia po práci s epoxidmi.

5l
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4 ks/kart., 72 ks/pal.

9002689070542

7054

7,955

47,73
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cena za kartón

1 kartón
1 kartón

8. Čističe
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Impregnačná pasta Cura IP 30

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Imprägnierpaste Cura IP 30)

Vysokovalitná kombinácia voskov a špeciálnych prísad. Neobsahuje VOC a má univerzálne použitie. Cura IP30 schne bez nutnosti
leštenia, vytvára ochranný, dlhotrvajúci film. Použitie len v interiéri, ako prvá ochranná vrstva pri systéme údržby drevených, ako i iných
vodeodolných podláh, ako napr. PVC, epoxidové a PU podlahy, keramické dlažby (nie vysoko lesklé).    
Spotreba: 1 l na cca 30 - 50 m2.
1l

10 ks/kart., 280 ks/pal.

9002689121282

Kyselinový čistič Colo SR 30

12128

16,499

19,80

(Saurer reiniger Colo SR 30)

Kyselinu obsahujúci špeciálny čistič určený na účinné odstránenie cementových, vápenných a všetkých anorganických nečistôt. Vhodný do
interiéru a exteriéru. Vďaka špeciálnej, korózii brániacej prísade, je vhodný na ošetrovanie kovových povrchov ako aj na strojné čistenie.
Spotreba: podľa znečistenia povrchu.

1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Alkalický čistič Colo AR 30

9002689121220

12122

9,136

10,96

(Alkalischer reiniger Colo AR 30)

Špeciálny alkalický čistič na účinné odstránenie organických nečistôt v interiéri a aj exteriéri. Účinne odstraňuje zvyšky voskov, olejov a
iných mastnôt. Vďaka špeciálnej receptúre s inhibítormi oxidácie, je vhodný aj na citlivé povrchy, ako napr. pozinkované povrchy (nepoškodzuje pozinkovanú ochrannú vrstvu).   
Spotreba: 1 l na cca 20 m2.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Hĺbkový čistič Colo GR 20

9002689121237

12123

8,006

9,61

(Grundreiniger Colo GR 20)

Jemný čistič na odstránenie bežných domácich nečistôt. Jemný a neutrálny voči pokožke. Vhodný na čistenie v interiéri a aj exteriéri.
Odstraňuje mastné nečistoty, oleje, sadze z podkladu. Colo GR20 je určený na každodennú údržbu všetkých bežných podkladov. Produkt
je koncentrovaný.    
Spotreba: 1 l na cca 100 m2.
1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Odstraňovač olejových škvŕn

9002689121244

12124

7,827

9,39

(Öl - Ex ,,S“)

Špeciálny, ľahko aplikovateľný čistič na mastnotou znečistené podklady ako betón, zámková dlažba, sadra, tehla,prírodný kameň a pod. Nie
je vhodný na bitúmenové, asfaltové a lakované povrchy.
Spotreba: podľa stupňa znečistenia
1l
5l

Multikraft RED

90023
90022

67,907
62,228

81,49
373,37

(Multikraft RED)

Vysoko účinný univerzálny čistiaci koncentrát, na veľmi silné minerálne nečistoty. Aktívny kyslý čistiaci prostriedok s vynikajúcim čistiacim
účinkom na kyselinovzdorné povrchy. Ľahko odstráni anorganické znečistenia, ako je močový kameň, vápenaté usadeniny, vodný kameň,
hrdzu, brzdový prach a cement. Používa sa riedený, 1:2 (kyselinám odolné povrchy) až 1:50 (odstraňovanie vodného kameňa). Prostriedok
po nanesení nechajte krátko pôsobiť a umyte s prúdom čistej vody.
Spotreba: podľa stupňa znečistenia
1l
15 l
30 l
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RED11
RED15
RED30

51,260
34,381
31,541

61,51
618,86
1 135,48
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RAL cenová skupina farieb PG1
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019,
6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7015, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038,
7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018

RAL cenová skupina farieb PG2
1004, 1011, 1020, 1024, 2008, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4001, 4005, 5000, 5003, 5004, 5005, 5008,
5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6012, 6013, 6014,
6015, 6017, 6018, 6020, 6022, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011,
7012, 7013, 7016, 7022, 7024, 7026, 7034, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011,
8012, 8014, 8015, 8016, 8023, 8024, 8025, 8028, 9004, 9005, 9011, 9017

1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011,
3016, 3020, 3027, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4010, 5001, 5002, 5013, 5020, 5022, 6001, 6004,
6005, 6007, 6009, 6010, 6016, 6024, 6029, 6037, 7021, 8017, 8019, 8022
Pri náteroch z farebnej cenovej skupiny 3 odporúčame najprv realizovať biely základný náter (napr. RAL 9010),
pre následné dosiahnutie rovnomernej krycej schopnosti farebného náteru.
Podrobný prehľad všetkých možných RAL farebných odtieňov nájdete na stranách č. 187 - 190
Farebné odtiene RAL sú približné a môžu sa líšiť od farebnej vzorkovnice v závislosti od typu spojiva. Z tohto
dôvodu nemôže byť zabezpečená farebná zhoda rôznych použitých materiálov, pri použití na jednom objekte.
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RAL cenová skupina farieb PG3

Postup realizácie
epoxidovej podlahy
Príprava podkladu • Penetrácia • Nanášanie

1. Podklad dôkladne očistíme od mastnôt, špiny,
voľných častíc a prachu. Povrch prebrúsime, aby sa
odstránil cementový kal - „škrupina“. Podklad musí
byť izolovaný voči vlhkosti, pevný a nosný.

2. Prípadné poruchy podkladu opravíme vhodnými
materiálmi. Pripravenosť podkladu odporúčame
prekonzultovať s našim obchodno-technickým zástupcom.

3. Celú  plochu  podkladu dôkladne napenetrujeme
Hĺbkovým základom LF1 a po obvode umiestnime
obvodovú izoláciu z PE peny.

4. Po zavädnutí penetračného náteru aplikujeme
nivelačnú hmotu. Po dostatočnom vytvrdnutí odporúčame povrch prebrúsiť,

5. aby sa odstránila prípadná nesúdržná sedimentovaná vrstva -“ škrupina“. Celú plochu napenetrujeme Epoxidovou živicovou bázou EP 70 BM.

6. Okraje plochy ohraničíme ukončovacou lištou
alebo gumeným tesnením.

7. Epoxidovú živicu zmiešavame tak, že komponent
B vylejeme za stáleho miešania elektrickým miešadlom do nádoby s komponentom A. Celú zmes
dôkladne premiešame pokiaľ nevznikne homogénna zmes.

8. Zamiešanú živicovú zmes prelejeme do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešame. Toto je dôležité
aby sme zabezpečili dôsledné premiešanie komponentov A a B.

9. Živicovú zmes rovnomerne rozlievame na podklad v primeranom množstve .
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Postup realizácie
epoxidovej podlahy

10. Ozubenou stierkou živicu rovnomerne roznesieme po ploche a postupne dolievame ďalšiu hmotu.

11. Ihneď po roznesení hmoty na podklad ju odvzdušňujeme odvzdušňovacím valcom. Odstránia
sa tak vzduchové bubliny, ktoré vznikli pri miešaní
živice.

12. Priamo na povrch čerstvej živice môžeme nasypať dekoratívne čipsy.

13. Ak sa použili dekoratívne čipsy odporúčame na
celý povrch naniesť ochranný uzatvárací náter Epoxy Top Coat EP100 TC.

14. Živicový povrch s dekoratívnymi čipsami.

15. Na údržbu povrchu epoxidových živíc odporúčame používať čistiaci a ochranný prostriedok
Murexin Cura WP7.

16. Obchodné priestory

17. Vínne pivnice

18. Garáž

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.
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Liate podlahy

Nanášanie • Údržba

Dokonalý podklad
základ každej liatej podlahy
Murexin liate podlahové systémy sú rokmi preverené každodenným používaním alebo extrémnym zaťažením v továrňach, chemických závodoch alebo vo
verejných budovách a obchodoch.
Každá liata podlaha môže byť len tak dobrá, ako je
dobrý podklad na ktorý sa bude realizovať. Kvalitne realizovaný a pripravený podklad je základ pre
trvácne liate podlahy.
Podklad musí byť v súlade s požiadavkami na priemyselné podlahy z reaktívnych živíc. Splnené  
musia byť nasledovné kritériá:

Vlhkosť podkladu

Podklady na cementovej báze  musia byť dostatočné vyschnuté. To zodpovedá obsahu vlhkosti najviac 4%. V praxi sa najviac využíva na meranie vlhkosti „Karbidová metóda“ za použitia CM prístroja.

Pevnosť v tlaku

Požadovaná pevnosť v tlaku podkladu je závislá od predpokladaného zaťaženia, najmenej však
25 N/mm2 po 28 dňoch. Skúška sa môže vykonať
buď pomocou Schmidtovho kladivka alebo sa priamo otestuje odobratá jadrová vzorka.

Pevnosť povrchovej vrstvy

Charakteristická hodnota pevnosti povrchu je pevnosť v ťahu. Tá by mala byť pri priemyselných
podlahách najmenej 1,5 N/mm2. Stanovenie pev-

Epoxidová živica Express Coat EC 60

t!
Tip na produk
• Veľmi rýchlo tuhnúca
• Lesklá
• UV odolná
• Aplikovateľná pri nízkych
teplotách

nosti v ťahu sa vykonáva prostredníctvom „odtrhovej skúšky“ kde sa odtrháva predpísaný, odtrhový
terč nalepený na povrch podkladnej vrstvy. Pre ľahko zaťažované podklady sa môže realizovať aj jednoduchšia skúšobná metóda „vrypová skúška“. Pri
tejto skúške sa do podkladu vrypovým prístrojom
vyryjú rovnobežné čiary pod uhlom 40 - 60°
a následne sa vyhodnotí miera poškodenia povrchu. Kontroluje sa hĺbka a šírka rýh.

Nevyhovujúce podklady

Povrchové vrstvy podkladu, ktoré sú jemné a mäkké, alebo majú nesúdržný povrch, musia byť odstránené vhodnou metódou. V praxi sa používajú
rôzne metódy ako napr. otryskávanie, pieskovanie,
brúsenie.

Podklad

Po odstránení nesúdržných vrstiev treba podklad
očistiť a zbaviť prachu. Následne sa skontrolujú prípadné trhliny v povrchu. Veľké trhliny treba „zošiť“
pomocou oceľových spon a zálievky z epoxidových
alebo polyesterových živíc. Následne celý povrch
napenetrujeme napr. Epoxidová  živicová báza EP
70 BM a posypeme kremičitým pieskom. Prípadné
nerovnosti vyspravíme vyrovnávacou maltou (napr.
zmiešame Epoxidová  živicová báza EP 70 s kremičitým pieskom potrebnej frakcie).
Takto pripravený podklad je zárukou bezproblémovej realizácie liatych podlahových systémov.

Viac informácií na strane č. 110
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Zaťažiteľné, hygienické, atraktívne

liate podlahy v imitácii žuly alebo s metalickýmefektom
Murexin podlahy na báze epoxidovej živice vďaka primiešaniu jemných dizajnových plnív vyzerajú ako prírodná žula alebo môžu mať metalický efekt.
Medzi hlavné výhody tohto typu nášľapnej vrstvy podlahy patrí je uzavretý
povrch a jednoduchá a rýchla realizácia v porovnaní s konvenčnými podlahami. Liate podlahy sa ľahko čistia sú odolné voči dezinfekčným prostriedkom,
a tak sa ľahko udržujú hygienicky čisté.
Podlahy v nemocniciach a opatrovateľských domoch musia vydržať vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Ďalšími požiadavkami sú ľahká
čistiteľnosť a údržba, trvácnosť a tiež vzhľadovo
príťažlivé prevedenie. S novou Murexin epoxidovou živicou EP 220 ako základnou zložkou liatych
podláh sú tieto požiadavky splnené v plnej miere.

Samonivelačné pre dokonalú
realizáciu podlahy

Tri zložky pre zhotovenie liatej podlahy vysokej
kvality: epoxidová živica EP 220, skladajúca sa zo
zložky A + B a plnivo (Dizajnové plnivo DF 170).
Zamiešaný materiál zo živice a plniva je samonivelačný a dá sa jednoducho rozťahovať pomocou
rakle. Ľahká spracovateľnosť je ďalšie plus. Liata
podlaha je vďaka priamemu spojeniu s podkladom
mimoriadne odolná statickému aj dynamickému
zaťaženiu.

Epoxidová živica EP 220
Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170

Liata podlahová stierka na polyuretánovej báze

Murexin polyuretánová stierka PU 400 je svetlo
stála, UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolná, elastická a kročajový hluk znižujúca samonivelačná stierka na polyuretánovej báze.
Je vhodná pre použitie v kuchyniach, kúpeľniach a
obývacích izbách, rovnako aj vo verejných budovách a na plochách kde je veľké  zaťaženie - vo výrobných halách s ťažkými strojmi alebo vstupných
halách kde prejdu stovky ľudí.
Elastická polyuretánová stierka PU 400 zvládne
všetko! Ani slnko nedokáže zmeniť jej farbu, čo
oceníte hlavne v miestnostiach s francúzskymi oknami, ktoré sa čoraz viac využívajú v modernej, bytovej architektúre.

PU stierka elastická PU 400

Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic

t!
Tip na produk

t!
Tip na produk

• Vysoko zaťažiteľná
• Samonivelačná
• Atraktívny vzhľad
• Bezškárová s uzavretým
povrchom
• Ľahko čistiteľná

• Farebne stála
• UV a poveternostným vplyvom odolná
• Kročajový hluk redukujúca
• Široká škála farieb

Desig

nfülle
r
DF 17
0

Viac informácií na stranách č. 111
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Viac informácií na strane č. 115
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Liate podlahy

Vhodné pre zdravotníctvo

ŠKOLENIA

Epoxidové
liate podlahy
Pre podlahárov, ktorí chcú rozšíriť
svoje portfólio, sú tu školenia
na epoxidové liate podlahy Murexin.
Trendové epoxidové podlahy sú známe svojou vysokou
chemickou odolnosťou, dizajnom a spolu s epoxidovými
nátermi a stierkami tvoria účelné povrchy pre priemysel,
či prevádzky.
Na školeniach sú prezentované teoretické informácie
doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.

Pri záujme o školenie
kontaktujte:
murexin@murexin.sk

www.facebook.com/murexinsroSK
murexinsk

Stavebné izolácie

materiály pre

Stavebné izolácie
Strana
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Prehľad použitia Murexin
hrubovrstvých izolačných stierok
Hrubovrstvá izolačná stierka
1K PS

Hrubovrstvá izolačná stierka
1K Express

Hrubovrstvá izolačná stierka
2K Standard

Hrubovrstvá izolačná stierka
2K PS

Nebitúmenová izolačná
stierka 2K BF

Vyhotovenie

1-zložková

1-zložková

2-zložková

2-zložková

2-zložková

Stupne zaťaženia
vodou

DIN 18 195
- bod 4 a 5

DIN 18 195
- bod 4 až 6

DIN 18 195
- bod 4 až 6

DIN 18 195
- bod 4 až 6

DIN 18 195
- bod 4 a 6

hrúbka čerstvej vrstvy
DIN 18195-4/5

4,5 - 5,0 mm

3,5 - 4,0 mm

4,5 - 5,0 mm

4,5 - 5,0 mm

cca 2,3 mm

hrúbka suchej vrstvy
DIN 18195-4/5

3,1 - 3,4 mm

3,1 - 3,6 mm

3,1 - 3,4 mm

3,2 - 3,6 mm

cca 2,0 mm

hrúbka čerstvej vrstvy
DIN 18195-6

nevhodná

4,5 - 5,0 mm

6,0 - 6,5 mm

6,0 - 6,5 mm

cca 3,0 mm

hrúbka suchej vrstvy
DIN 18195-6

nevhodná

4,1 - 4,5 mm

4,4 - 4,7 mm

4,3 - 4,6 mm

cca 2,7 mm

Odolnosť proti dažďu

po cca 8 hod.

po cca 3 hod.

po cca 7 hod.

po cca 5 hod.

po cca 3 hod.

Odporúčaná
penetrácia

Izolačný základ AG 3

Izolačný základ AG 3

Spotreba na 2 vrstvy
DIN 18195-4/5

4,5 - 5,0 l/m2

3,5 - 4,0 l/m2

cca 4,5 kg/m2

cca 4,5 l/m2

cca 3,0 kg/m2

Spotreba na 2 vrstvy
DIN 18195-6

nevhodná

4,5 - 5,0 l/m2

cca 6,0 kg/m2

cca 6,0 l/m2

cca 4,0 kg/m2

Spotreba na lepenie
platní

nevhodná

cca 2,0 l/m2

cca 2,0 kg/m2

cca 2,0 l/m2

cca 1,5 kg/m2

nanesenie 2. vrstvy
DIN 18195-4

čerstvé do čerstvého

nanesenie 2. vrstvy
DIN 18195-5/6

- keď je 1. vrstva pevná

Čas spracovania
Miešanie

-

-

cca 1,5 hod. (pri 20°C)

cca 1,5 hod. (pri 20°C)

cca 45 min. (pr 20°C)

pripravená na
spracovanie

pripravená na
spracovanie

nízkootáčkové miešadlo +
miešací nadstavec RB

nízkootáčkové miešadlo +
miešací nadstavec RB

nízkootáčkové miešadlo +
miešací nadstavec WR

1. Prípravné látky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Izolačný základ AG 3

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Abdichtungsgrund AG 3)

Penetrácia neobsahujúca rozpúšťadlá, určená na prípravu a penetrovanie podkladov pred nanesením stavebných izolácií
na minerálnej báze, MS-báze, ako aj pod stavebné izolácie na bitúmenovej báze, použitie v interiéri a aj exteriéri.
Má výrazný zosilňovací účinok, vhodný aj na pieskujúce a veľmi nasiakavé podklady. Pre lepšiu kontrolu aplikácie je AG 3
zafarbený na modro. Mimoriadne šetrný k životnému prostrediu.
Spotreba: cca 0,15 kg/m2 podľa nasiakavosti podkladu
•
•
•
•

spevňuje podklad
zafarbený
bez rozpúšťadiel
pripravený
na aplikáciu

5 kg
25 kg

96 ks/pal.
24 ks/pal.

Izolačný náter 111 N

9002689159025
9002689159612

15902
15961

4,661
3,894

27,97
116,82

(Isolieranstrich 111 N)

Vysokohodnotný, čierny, mierne aromatický bitúmenový roztok, vhodný ako ochranný náter na betón, omietku, murivo,
azbestocement, drevo, sadru, oceľ, ale aj na oživenie starých lepeniek. Zaschnutý náter je bez zápachu. Nie je vhodný ako
vnútorný náter pre nádrže pitnej vody a vodovodného potrubia. Odolný voči riedeným kyselinám a lúhom, neodolný voči
rozpúšťadlám. Používa sa aj ako penetrácia pod natavované bitúmenové lepenky. Podklad môže byť zľahka vlhký.
Spotreba: penetračný náter pod bitúmen.stierky: cca 0,15 l/m2
• penetrácia pre natavovacie izolácie
• obnovenie bitúmenových povrchov
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penetračný náter pod natavovateľné pásy: cca 0,30 l/m2
izolačný a obnovovací náter: cca 0,25 kg/m2/náter(min. 2-3 nátery)

5l
10 l
25 l

72 ks/pal.
42 ks/pal.
16 ks/pal.

9002689072102
9002689053873
9002689172109

7210
5387
17210

5,104
4,232
3,831

30,62
50,78
114,93
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2. Bitúmenové
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Dickbeschichtung 1K PS)

Stierková, flexibilná, hrubovrstvá izolácia bez obsahu rozpúšťadiel na bitúmenovej báze, plnená polystyrénovým granulátom, proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode. Výborne premosťuje trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách.
Spracováva sa za studena, nanáša sa hladítkom. Na premostenie trhlín vložte sklotextilnú tkaninu. Pred použitím podklad
napenetrujte s Murexin Izolačný základ AG 3 alebo s Murexin Izolačným náterom 111 N.
Pozor nemiešať! Nanášajte v dvoch vrstvách, celková hrúbka izolácie min. 3 mm.
Spotreba: 1,0 l/m2/1 mm hrúbky



pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4 l /m2

30 l

12 ks/pal.

9002689075936

7593

3,268

117,65

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express
(Dickbeschichtung 1K Express)

Jednozložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierková hmota na báze modifikovanej živičnej emulzie, spracovateľná za
studena. Pre zvýšenie pružnosti je plnená granulátom z penového polystyrénu. Vyznačuje sa výrazne vyšším podielom
sušiny a rýchlou odolnosťou voči dažďu. Neobsahuje rozpúšťadlá. Pre použitie v interiéri a exteriéri, na horizontálne a vertikálne utesnenie proti zemnej vlhkosti, nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode, napr. základov, pivničných stien, podláh
pivníc, podzemných garáží, šácht. Výrobok je dostatočne tixotropný, dá sa nanášať na zvislé plochy. Izoluje aj proti radónu!
Odolnosť voči dažďu po: cca 3 hod.
Spotreba: cca 1,0 l/m2/1 mm hrúbky

		 pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4 l /m2
		 pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 5 l /m2
		 pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 kg/m2

32 l

12 ks/pal.

9002689106616

10661

3,787

145,42

Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard
(Dickbeschichtung 2K Standard)

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierková hmota, vystužená umelými vláknami. Spracováva sa za studena.
Pre použitie v interiéri a exteriéri na horizontálne a vertikálne utesnenie, premosťuje trhliny, izoluje proti zemnej vlhkosti,
presakujúcej vode, nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode, napr. základy, pivničné múry, pod potermi na terasách, balkónoch a poschodových stropoch, v podzemných garážach, šachtách, tuneloch, čističkách. Na lepenie izolačných dosiek
chrániacich izolácie pod úrovňou terénu. (XPS, perimeter)
Spotreba: cca 1,1 kg/m2/1 mm hrúbky





		 pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5 kg/m2
		 pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 6,0 kg/m2
		 pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 kg/m2

32 kg

komp. A + B

12 ks/pal.

9002689154006

Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS

15400

2,941

112,93

(Dickbeschichtung 2K PS)

Dvojzložková, vysoko flexibilná, stierková, hrubovrstvá izolácia bez obsahu rozpúšťadiel na bitúmenovej báze, plnená
polystyrénovým granulátom, proti zemnej vlhkosti a nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode. Je vhodná aj na lepenie
izolačných platní z extrudovaného polystyrénu. Výborne premosťuje trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách. Spracováva sa
za studena, nanáša sa hladítkom. Na premostenie trhlín vložte sklotextilnú tkaninu. Pred použitím podklad napenetrujte s
Murexin Izolačný základ AG 3 alebo s Murexin Izolačným náterom 111 N.
Nanášajte v dvoch vrstvách, celková hrúbka izolácie min. 4 mm.
Spotreba: 1,1 l (cca 0,7 kg)/m2/1 mm hrúbky
			 pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5 l/m2
 			 pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 6,0 l/m2
 			 pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 l/m2

30 l
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komp. A + B

12 ks/pal.

9002689075349

7534

3,722

133,99
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Stavebné izolácie





3. Nebitúmenové
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Bauwerksabdichtung 2K BF)

Dvojzložková izolačná stierka bez obsahu bitúmenov a rozpúšťadiel, vysoko pružná na izolovanie a ochranu stavieb proti
zemnej vlhkosti, napr. základy, pivničné múry, šachtách, tuneloch, čističkách. Na lepenie izolačných dosiek chrániacich
izolácie pod úrovňou terénu. (XPS, perimeter).
Odolnosť voči dažďu po: cca 3 hod.
Spotreba: pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 3 kg/m2


		
		

8,32 kg
25 kg

pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 4 kg /m2
pri lepení tepelných izolácií: cca 1,5 - 2 kg/m2
komp. A + B
komp. A + B

39 ks/pal
12 ks/pal

Univerzálna izolácia PU 500
2012

GEPRÜFT NACH

EN 14891

RM P

NOVINKA
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9002689161028
9002689149859

16102
14985

6,202
5,326

61,92
159,78

(Universal Abdichtung PU 500)

Dvojzložková, trvalo pružná, izolácia na polyuretánovej báze. Za studena spracovateľná, neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodná
pre vodorovné aj zvislé plochy (nesteká). Vytuhnutá izolácia je trvalo pružná, vodo a paro nepriepustná, s dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou. Použiteľná v exteriéri a interiéri, na utesnenie, odizolovanie konštrukcií pod keramickými
obkladmi a dlažbami v bazénoch, závodných kuchyniach, sprchách, kúpeľniach, v priemyselných a trvalo vlhkých priestoroch, na izolovanie nádrži čističiek odpadových vôd v súlade s EN 14891, Őnorm B3407 (stupeň zaťaženia W1-W6) a ZDB
(stupeň zaťaženia A0 a B0 pre triedy A, C a C).
Spotreba: cca 1,4 kg/m2/mm hrúbky vrstvy
11,6 kg
10 kg
1,6 kg

komp.A
komp.B

42 ks/pal.
100 ks/pal.

9002689306849
9002689306856

30684
30685

23,2 kg
20 kg
3,2 kg

komp.A
komp.B

16 ks/pal.
99 ks/pal.

9002689088622
9002689070696

8862
7069

18,379

255,84

16,370

455,74
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3. Nebitúmenové
Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99
GEPRÜFT

ETAG-005

• 1-komp. certifikovaná liata strešná
hydroizolácia
• na spracovanie
pripravená
• na vodorovné aj
zvislé plochy

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(X-Bond MS-A99)

Najmodernejšia hydroizolácie na báze MS Polymérov, trvalo pružná, pripravená priamo na použitie, určená na vytvorenie
mimoriadne účinnej hydroizolácie priamo pod keramické obklady, koberce z prírodného kameňa a pod. . Vhodná pre
použitie v interiéri, ako aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom. Táto ekologické hydroizolácia neobsahuje vodu,
rozpúšťadlá a ani silikóny. Je vhodná na izolovanie všetkých vlhkých a mokrých priestorov, ako kúpeľne, sprchy, športové
sprchy, priemyselné kuchyne, autoumyvárky, terasy, balkóny, nádrže na vodu, čističky odpadových vôd a pod. X-Bond
MS-A 99 vytvára vzduchotesnú izoláciu, preto je vhodná aj do pasívnych domov. Testované podľa ETAG-005, liate, strešné, hydroizolačné systémy.
Spotreba: cca 1,3 kg/m2/ 1 mm (min. 2 vrstvy = cca 2,6 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

13 kg

36 ks/pal.

Hydroizolačná stierka šedá DS 28

9002689121893

12189

13,384

208,79

(Dichtungsschlämme grau DS 28)

Prášková, cementová, zušľachtená, hydroizolačná zmes. Vhodná na horizontálne a vertikálne utesnenia na stavbe, ako
aj utesnenia základov, základových dosiek, pivničných stien, oporných stien a podobných vodou zaťažených stavebných
prvkov. Špeciálne oblasti použitia sú nádrže na pitnú a úžitkovú vodu, čističky odpadových vôd, štôlne a tunely, cisterny,
podzemné garáže, výťahové šachty a podobne.
Spotreba: cca 2 - 3 kg/m2 pri tesnení proti zemnej vlhkosti

		 cca 4 - 5 kg/m2 pri tesnení proti presakujúcej vode, ale nie celoplošnej tlakovej vode
6 kg
25 kg
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84 ks/pal.
48 ks/pal.

9002689084204
9002689075004

8420
7500

1,669
1,083

12,02
32,49
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Stavebné izolácie

Výrobok

4. Utesnenie škár
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Primer PU 150

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Primer PU 150)

Tekutý, rozpúšťadlá obsahujúci základný náter zlepšujúci prídržnosť PU, silikónových a MS tesniacich tmelov. Uzatvára
póry, pôsobí ako izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti. Tuhne reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Použitie v interiéri aj exteriéri.
Je ideálny v bežných škárach, dilatačných škárach, na savých i neasavých podkladoch.
Spotreba: cca.1 l na 150 bm

1l

6 ks/kart., 378 ks/pal.

Plastická zálievka PU 50

9002689070320

7032

22,804

27,36

(Elastic Vergußmasse PU 50)

Plastická 2-zložková zálievka do škár na báze polyuretánu na trvale pružné utesnenie vodorovných dilatačných škár.
Chemicky odolná. Šedá.
Spotreba: cca 1,2 kg/l výplne
6 kg

5,5 kg
0,5 kg

komp. A
komp. B

80 ks/pal.
200 ks/pal.

Škárovacia hmota PU 15

9002689071921
9002689072072

7192
7207

18,437

132,75

(Fugenmasse PU 15)

Jednozložková trvale pružná tesniaca hmota na báze polyuretánu, ktorá je vhodná pre všetky tesnenia na stavbe, hlavne
s vysokým nárokom na rozťažnosť. Škáru pred tmelením natrite s Murexin Primerom PU150
Spotreba: cca 1,2 kg/l výplne; cca 310 ml / 10 bm pri šírke škáry 5 mm

600 ml
310 ml

138

šedá
šedá
čierna

12 ks/kart., 660 ks/pal.
12 ks/kart., 1248 ks/pal.

cena za kus

9002689079828

7982

16,445

19,73

9002689054306
9002689054139

5430
5413

10,925
10,925

13,11
13,11
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5. Príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Škárovací povraz

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

Cena za balenie
s DPH (€)

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

(Fugenschnur)

Okrúhly profil pre odborné vyplnenie škár a dilatácií pred tmelením.
10 m
10 m
10 m
5m

Ø 6 mm
Ø 10 mm
Ø 15 mm
Ø 25 mm

9002689077497
9002689177494
9002689176435
9002689277491

7749
17749
17643
27749

0,541
0,573
1,006
1,504

6,49
6,88
12,07
9,02

Predaj len po celých baleniach.

Izolačná samolepiaca páska DBS 50

a premostenie a zaizolovanie rohov a kútov, systémový doplnok ku Murexin
9002428137796

13779

2,090

62,70

Vonkajší roh
1 ks

9002428310182

31018

8,762

10,51

Vnútorný roh
1 ks

9002428310175

31017

8,476

10,17

25 bm

4 ks/kart., 120 ks/pal.

Murexin Energy Textile

(Murexin Energy Textile)

Armovacia tkanina pri izolácii proti vlhkosti, odolná voči alkáliam, 1,1 m široká. Vhodná do Murexin hydroizolácií, Murexin
lepiacich mált a Murexin kontaktného zatepľovacieho systému ESS.
55 m2

33 ks/pal.

9002428040126

4012

Dĺžka x šírka x výška v dm =
požadované množstvo v litroch

0,792

52,27

Škárovacia hmota
Škárovací povraz
H = výška

B=Hx2

Plastická zálievka PU 50
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Škárovacia hmota PU 15
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Stavebné izolácie

Samolepiaca izolačná páska, slúžiaca n
tekutým hydroizoláciám.

(Dichtband Selbstklebend DBS 50)

Zosúladené izolačné systémy od Murexinu
Podľa oblasti použitia a typu pôsobenia vody má Murexin k dispozícii špecializované izolačné systémy pre dané podmienky.
Základom každého navrhovaného izolačného
opatrenia je presné stanovenie predpokladaného
typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník
na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je
predovšetkým nevyhnutné správne technické prevedenie izolačného opatrenia.
Každá budova ktorá je podpivničená, alebo je
postavená na zemine, musí byť dostatočným
spôsobom izolovaná proti vode. Pritom sa
rozlišujú tieto typy zaťaženia vodou: zemná vlhkosť alebo tlaková voda, prípadne
zachytená/nezachytená
vsakujúca
voda.
Zemná vlhkosť - voda vyskytujúca sa vždy v pôde.
Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu by sa vždy malo vychádzať zo zemnej
vlhkosti ako z najmenšieho zaťaženia vodou.

MUREXIN

Prospekt

Izolačné -

systémy
steny
• Podzemné
• Terasy
• Plavecké bazényvodu
• Nádrže na pitnú
• Závodné kuchyne

MUREXIN. To

drží.

Stiahnuť na
www.murexin.sk

Hrubovrstvá izolačná stierka
1K Express

t!
Tip na produk

• Jednozložková
• Neobsahuje rozpúšťadlá
• Jednoduchá aplikácia
• Pre exteriér a interiér
• Spracovateľná za studena
Viac informácií na strane č. 135
140

Vsakujúca voda alebo tlaková voda, skôr známa
ako podzemná, sa nachádza v rôznych hĺbkach
a druhoch pôdy. Je to voda, ktorá vyvíja tlak na
podzemnú časť stavby.
Vsakujúca voda môže byť buď zachytená, alebo
nezachytená. V prípade, že je pôda menej priepustná, vsakujúca voda sa vzdúva pred podzemnou časťou stavby a tým pádom voda vyvíja hydrostatický tlak. Nezachytená vsakujúca voda
postupne prechádza vrstvami zeminy vďaka čomu
sa nevzdúva. Tento typ sa opätovne vytvára pomocou zrážok. Zachytená voda predstavuje väčšie
zaťaženie.
Od roku 2014 stanovuje norma DIN 18195 štyri
stupne zaťaženia vodou a upravuje, ktoré materiály sa musia použiť a ako sa musia predpisovo
realizovať izolačné práce pre daný typy zaťaženia.
Norma sa v bodoch 4 - 6 zaoberá navrhovaním hydroizolácií pri rôznych typoch zaťaženia vodou:
• Časť 4: Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti (kapilárnej a viazanej vode) a nezachytenej vsakujúcej
vode na základovej doske a stenách
• Časť 5: Hydroizolácie proti netlakovej vode na
vodorovných stropných konštrukciách a vo vlhkých priestoroch
• Časť 6: Hydroizolácie proti vonkajšej tlakovej
vode a zachytenej vsakujúcej vode
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1. Prísady
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Vodotesniaca prísada do betónu DM 40

EN 934-2

T2

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Betondichtmittel DM 40)

Tekutá, veľmi účinná prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov, zvyšuje vodotesnosť, plastifikuje zmes, znižuje
spotrebu zámesovej vody a tým vodný súčiniteľ zmesi, čo vedie k zvýšeniu konečnej pevnosti v tlaku a pevnosti v ťahu za
ohybu, nevytvára vzduchové póry, zlepšuje spracovateľnosť a znižuje tendenciu rozmiešania zmesi. V interiéri a exteriéri
na výrobu vodonepriepustných betónových a železobetónových konštrukcií ako sú silá, nádrže na vodu, bazény, pivničné
steny, základové konštrukcie a ostatné konštrukcie v styku s podzemnou vodou. Prísada v plnej miere nenahrádza funkciu hydroizolácie.
Spotreba: 1% váhy cementu, cca 3 - 4 kg/m3 betónu

1 kg
5 kg
25 kg

6 ks/kart., 378 ks/pal.
84 ks/pal.
24 ks/pal.

9002689371663
9002689271666
9002689171669

37166
27166
17166

8,293
3,894
´3,020

9,95
23,36
90,60

Ochrana betónu a malty proti mrazu FS 10
(Beton - und Mortelfrostschutz flussig FS 10)

Tekutá prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov zvyšujúca hydratačné teplo a urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie
zmesi, čo vedie k podstatne rýchlejšiemu dosiahnutiu min. hodnoty pevnosti v tlaku zmesi cca 5 N/mm2, ktorá už zaisťuje
odolnosť voči mrazu. V interiéri a exteriéri pre železobetón, predpätý betón, transportbetón atď., tiež pre cementové a vápenocementové murovacie malty. Pri dodržaní ostatných bežných normových opatrení umožňuje betonárske a murovacie
práce do teploty -9°C.
Spotreba: 1% hmotnosti cementu, cca 3 - 4 kg/m3 betónu

1 kg
5 kg
25 kg

6 ks/kart., 378 ks/pal.
84 ks/pal.
24 ks/pal.

Adhézna emulzia HE 20

9002689117223
9002689117216
9002689117209

11722
11721
11720

6,346
2,882
1,819

7,62
17,29
54,57

(Haftemulsion HE 20)

Univerzálna, zušľachťujúca hmota na báze alkáliam odolných polymérov bez obsahu zmäkčovadiel. Výrazne zlepšuje
priľnavosť materiálov, obmedzuje vznik napätí pri tuhnutí a tvrdnutí betónových a maltových zmesí, lebo zvyšuje ich
pružnosť, znižuje nasiakavosť a zlepšuje spracovateľnosť cementom viazaných hmôt. V interiéri a exteriéri na zhotovenie
adhézneho povlaku, ako zušľachťujúca prísada do mált a betónov a ako adhézny mostík pod vyrovnávacie hmoty.
Spotreba: 	 ako adhézny mostík: cca 0,15 kg/m2 (predvlhčený, očistený podklad, následné vrstvy aplikovať systémom

mokrý do mokrého)
ako zušľachťujúca prísada do mált: 20% zámesovej vody
ako zušľachťujúca prísada do poterov od hrúbky 15 mm: 40% zámesovej vody

1 kg
5 kg
25 kg

142

6 ks/kart., 378 ks/pal.
84 ks/pal.
24 ks/pal.

9002689004448
9002689004455
9002689004653

444
445
465

10,257
6,947
6,103

12,31
41,68
183,09
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1. Prísady
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Heizestrichvergütung HV 05)

Bezchloridová, plastifikačná, poterová prísada pre plávajúce a spriahnuté potery. Vhodná pre potery v interiéri s podlahovým vykurovaním, nakoľko lepšou priľnavosťou poterovej hmoty na vykurovacie rúrky a vodiče zlepšuje prenos tepla.
Vytvára potery bez vzduchových pórov a s hladkým povrchom bez trhlín. Zvyšuje spracovateľnosť a pevnosť poteru.
Spotreba: 0,5 % váhy cementu, cca 1,6 kg/m3 poteru
EN 934-2

T2

1 kg
5 kg
25 kg

6 ks/kart., 378 ks/pal.
84 ks/pal.
24 ks/pal.

Urýchľovač tuhnutia X 3

9002689071372
9002689071389
9002689071396

7137
7138
7139

6,954
3,386
2,280

8,34
20,32
68,40

(Estrich Express X3)

Tekutá, chloridy neobsahujúca, univerzálna, prísada urýchľujúca tuhnutie cementových poterov. Vďaka plastifikačným
prísadám sa znižuje množstvo zámesovej vody čo skracuje čas tuhnutia a následnú pripravenosť na pokládku podlahových krytín. Okrem toho zlepšuje konzistenciu zmesi čo pozitívne ovplyvňuje celkové spracovanie poteru. Pre dosiahnutie
skrátenia doby zrenia a zníženia zbytkovej vlhkosti poteru je dôležité zohľadniť klimatické podmienky na stavbe a samotnú vlhkosť kameniva. Vhodné aj pre vykurované potery. Pokládka podlahovín možná už po cca 10 dňoch.
Spotreba: cca 7 - 8 kg/m3 poteru

5 kg
25 kg
200 kg

84 ks/pal.
24 ks/pal.
2 ks/pal.

9002689170617
9002689070610
9002689270614

17061
7061
27061

5,997
5,519
4,416

35,98
165,57
1 059,84

Austrofaser PP 12 mm
Polypropylénové vlákno vyrábané podľa normy kvality ISO 9001. Vylepšuje všetky vlastnosti betónov a minerálne viazaných stavebných látok. Vlákna sa rozdeľujú priestorovo a rovnomerne v celej betónovej a poterovej vrstve. Znižuje riziko
tvorby mikrotrhlín.
Spotreba: cca 0,75 kg/m3 pre poter

cca 1,50 kg/m3 pre betónové platne

0.75 kg

18 ks/kart., 504 ks/pal.

MFT - oceľové vlákna

cena za kus

9002689100386

10038

12,947

15,54

Betón a malty

• odolné voči kyselinám a hydroxidom
• zlepšujú všetky
vlastnosti betónu
• minimálna
hmotnosť
• redukujú tvorbu
zmršťovacích trhlín

(MFT - Stahlfasern) TL 3670

Oceľové vlákna s vysokou pevnosťou (>1000 N/mm2), ktoré zabezpečujú poterom alebo podkladovým betónom výborné
vlastnosti v pevnosti a dotvarovaní. V základovom betóne ako náhrada za sieťové oceľové vystuženie.
Spotreba: cca 20 - 35 kg/m3 betónu podľa statických požiadaviek.

20 kg
20 kg
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MFT 34,0
MFT 50,0

60 ks/pal.
60 ks/pal.

9002689076827
9002689076902

7682
7690

cena na vyžiadanie
cena na vyžiadanie
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2. Priemyselné podlahy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Nivelačná hmota Industrie FMI 50

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Fliemasse Industrie FMI 50 )

Cementová, vysokokvalitná, nivelačná hmota špeciálne vyvinutá pre vysoké zaťaženie v exteriéri a interiéri. Je ideálna
pre vytvorenie podláh v priemyselných prevádzkach, skladoch, garážach, pivniciach. Vytvára bezprašný povrch, dodatočné pečatenie nie je nevyhnutné. Min. hrúbka vrstvy v 3 mm, max. hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku 50 mm.
Spotreba: cca 1,7 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg

48 ks/pal.

9002689148135

Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30

14813

1,523

45,69

(Nivelliermasse Außen FMA 30)

Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných
podkladov a spádovaných podláh do 3% vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
Pre hrúbky 5 - 30 mm.
C 30
25
DIN EN 13813

F7

Spotreba: cca 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg

48 ks/pal.

Repol Zálievková malta VM 40

9002689078722

7872

0,950

28,50

(Vergußmörtel Repol VM 40)

Hotová, zmraštenie kompenzujúca, objem zväčšujúca, zálievková malta s rýchlym nábehom pevností a veľkou konečnou
pevnosťou. Má výbornú prídržnosť k betónu a železobetónu, spĺňa podmienky normy EN 1504-3 (trieda R4) a EN 1504-6!
Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri s odolnosťou proti mrazu a posypovým soliam. Vhodná na zalievanie kotiev, stĺpov,
pätiek. Pre hrúbky od 8 mm do 150 mm, lokálne do 300 mm.
Spotreba: cca 2,0 kg/m2/1 mm
EN 1504-3

R4/XF4

30 kg

42 ks/pal.

Repol Zálievková malta VM 30

900268914675

14675

0,680

24,48

(Vergußmörtel Repol VM 30)

Hotová, rýchlotuhnúca, reoplastická, zmrašťovanie kompenzujúca zálievková malta s vysokou mechanickou pevnosťou
na dokonalé zaliatie kotevných otvorov strojov a zariadení v interiéri aj exteriéri, v miestach, kde dochádza k opakovaným
teplotným výkyvom. Pre vrstvy malty od 4 mm do 150 mm, lokálne do 300 mm.
Spotreba: cca 2,0 kg/m2/1 mm
EN 1504-6
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30 kg

42 ks/pal.

9002689114307

11430

0,519

18,68
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2. Priemyselné podlahy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Repol Zálievková malta VS 10

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Vergußmörtel VS10)

Univerzálna, počasiu a mrazom odolná zálievková malta. Vyniká výbornou tekutosťou, preto je obzvlášť vhodná na vypĺňanie malých dier, ako napr. pri výrobe prefabrikátov a pri zalievaní malých nerovností, dier alebo kotiev. Má veľmi rýchly
nábeh pevnosti, a po vytvrdnutí veľmi vysokú pevnosť v tlaku. Je rýchlotuhnúca, ďalšie montážne práce sú možné po cca
60 min. Tuhne bez pnutia, prasklín a zmien objemu, má výbornú priľnavosť k podkladu. Neobsahuje chloridy, nespôsobuje
koróziu oceľových častí. Max. hrúbka vrstvy 10 cm.
EN 1504-6

Spotreba: cca 2,0 kg/m2/1mm.

30 kg

42 ks/pal.

Podlahové tvrdidlo BH 100

9002689120483

12048

0,520

18,72

(Bodenhärter BH 100)

Predmiešané tvrdidlo pre betónové podlahy, ktoré pozostáva z vybraných tvrdých prírodných materiálov - portlandského
cementu a rozpustných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v tvrdidle sú odolné voči cementu, alkáliám a svetlu, a zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. Rozpustné prísady zaisťujú dokonalé, rovnomerné rozloženie hmoty po aplikácii. V
interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh s vysokou odolnosťou povrchu, továrne, supermarkety,
garáže, sklady, obchody, dielne. Trieda odolnosti proti opotrebovaniu podľa Böhma A6.
Spotreba: cca 3 - 4 kg/m2 v závislosti od zaťaženia podlahy.

30 kg

šedé

36 ks/pal

9002689103707

10370

0,617

22,21

EN 13813

A6

(Bodenhärter BH 400)

Predmiešané tvrdidlo pre betónové podlahy, ktoré pozostáva z vybraných tvrdých prírodných materiálov, Portlandského
cementu a rozpustných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v tvrdidle sú odolné voči cementu, alkáliám a svetlu. Zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. Rozpustné prísady zaisťujú dokonalé, rovnomerné rozloženie hmoty po aplikácii.
V interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh s veľmi vysokou odolnosťou povrchu, továrne,
supermarkety, garáže, sklady, obchody, dielne. Trieda odolnosti proti opotrebovaniu podľa Böhma A3.
Spotreba: cca 3 - 4 kg/m2 v závislosti od zaťaženia podlahy.
EN 13813

A3

30 kg
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šedé

36 ks/pal.

9002689120827

12082

0,897

32,29
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Betón a malty

Podlahové tvrdidlo BH 400

3. Ochrana
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Lítiová impregnácia LI 12

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Lithium Imprägnierung LI 12)

Na použitie pripravená, matná, jednozložková, transparentná impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel s veľmi dobrou odolnosťou voči alkáliamna lítium-silikátovej báze. Pre použitie v interiéri aj exteriéri na impregnáciu a zvýšenie povrchovej pevnosti minerálnych povrchov, ako sú betón, cementový poter, minerálne nivelačné hmoty, atď. Naimpregnovaná povrchová
vrstva je paropriepustná a odolná proti UV žiareniu.
Spotreba: 0,05 - 0,1 kg/m² podľa nasiakavosti

5 kg

96 ks/pal.

Betónová impregnácia TE 18

9002689310426

31042

6,360

38,16

(Betonimprägnierung TE 18)

Na použitie pripravený, 1-zložkový, transparentný, impregnačný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s veľmi dobrou odolnosťou proti alkaliam na báze oligomérneho siloxanu. V závislosti na kvalite a nasiakavosti podkladu vytvára hydrofóbny,
vodu a olej odpudzujúci povrch bez mokrého efektu, ktorý sa ľahšie čistí. Vytvrdnutá impregnačná vrstva na povrchu podlahy je paropriepustná a odolná UV žiareniu. Vhodný pre impregnáciu minerálnych povrchov, ako sú betón, cementový poter,
minerálne tekuté hmoty, atď.
Spotreba: 0,05 - 0,1 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

1l
5l

6 ks/kart., 378 ks/pal.
126 ks/pal.

9006289305453
9002689310471

Impregnácia betónovej podlahy NE 24

30545
31047

47,673
34,050

57,21
204,30

(Betonimprägnierung NE 24)

Na použitie pripravený, 1-zložkový, transparentný, impregnačný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s veľmi dobrou odolnosťou proti alkaliam na báze oligomérneho siloxanu. Vytvára hydrofóbny, vodu a olej odpudzujúci povrch, ktorý sa ľahšie
čistí. Vytvrdnutá impregnačná vrstva na povrchu podlahy je paropriepustná a odolná UV žiareniu. V závislosti na kvalite a
nasiakavosti podkladu sa vytvorí na povrchu zodpovedajúci tzv. mokrý efekt. Vhodný pre impregnáciu minerálnych povrchov, ako sú betón, cementový poter, minerálne tekuté hmoty, atď.
Spotreba: cca 0,05 - 0,1 l/m2 podľa nasiakavosti podkladu

1l
5l
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6 ks/kart., 378 ks/pal.
126 ks/pal.

9002689305439
9002689310488

30543
31048

39,950
41,309

47,94
247,85
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3. Ochrana
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Impregnácia podlahy a stien IG 03
(Mineralische Boden/Wandimprägnierung IG 03)

Minerálna impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel so spevňujúcim účinkom pre všetky minerálne podklady. Po aplikácii je
podklad pevnejší, bezprašný, vodoodpudivý a má zvýšenú odolnosť proti oteru. V interiéri aj exteriéri na horizontálne a
vertikálne minerálne plochy. Ideálna do pivníc, technologických miestností atď. Bezfarebná.
Spotreba: cca 0,3 kg/m2
EN 1504-2

Klasse 1

1 kg
5 kg
25 kg

6 ks/kar., 378 ks/pal.
84 ks/pal.
24 ks/pal.

9002689310495
9002689120926
9002689120933

31049
12092
12093

12,038
5,473
4,859

14,45
32,84
145,77

Repol Silikónová impregnácia S 4 - Anti grafity
(Silikonimprägnierung Repol S 4)

EN 1504-2

Klasse 2

Prostriedok na impregnáciu fasád s extrémnou odolnosťou voči plesniam, riasam a machu výrazne uľahčujúci údržbu fasád
a zvyšujúci odolnosť voči zašpineniu. Repol S 4 je jednozložková, dobre paropriepustná impregnácia na báze oligomérneho siloxanu s obsahom rozpúšťadiel zvyšujúca hydrofóbne vlastnosti podkladu. Používa sa v exteriéri a interiéri, na všetky
druhy minerálnych podkladov, obkladových prvkov, klinker, tehličky, vymývaný betón, pohľadový betón, prírodný kameň,
škridlu a pod. Zamedzuje škodám spôsobeným vnikaním vlhkosti do muriva.
Vďaka svojim vlastnostiam zabraňuje priľnutiu následných vrstiev, ako napr. farby, čím výrazne zjednodušuje odstraňovanie
nežiadúcich farebných „dekorácií“ – grafity. Vhodný na ochranu fasád pred grafity, potrebné 2-3 nátery.
Spotreba: cca 0,2 - 0,5 l/m2/ na náter podľa nasiakavosti podkladu

6 ks/kart., 378 ks/pal.
72 ks/pal.
16 ks/pal.

Ochrana proti odparovaniu LF 3

9002689116875
9002689116899
9002689116882

11687
11689
11688

14,718
10,061
9,326

17,66
60,37
279,78

(Verdunstungsschutz LF 3)

Bezrozpúšťadlový, striekaním nanášateľný, rýchlo účinný náter s vysokou odolnosťou proti predčasnému odparovaniu
vody. Vhodný do ineriéru aj exteriéru, na dodatočnú ochranu čerstvo vyrobených betónov a mált pred rýchlym vysúšaním
vetrom a slnkom.
Spotreba: 0,15 - 0,20 kg/m2

25 kg
200 kg
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24 ks/pal.
2 ks/pal.

9002689089520
9002689139270

8952
13927

3,667
2,419

110,01
580,56
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1l
5l
25 l

4. Opravy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Repol Epoxidová impregnácia EP 1

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Epoxy-Imprägnierung EP 1)

Bezfarebný, 2-zložkový epoxidový materiál s hĺbkovým účinkom a s obsahom rozpúšťadiel, na impregnáciu a konečný
náter na cementom viazaných podkladoch (aj na mierne vlhkých podkladoch). Odolný voči chemikáliam, olejom, kyselinám
a pohonným hmotám.
Doporučené 1-3 nátery.
Spotreba: cca 0,15 - 0,30 l/m2 na náter, podľa nasiakavosti podkladu
10 l

5l
5l

komp. A
komp. B

99 ks/pal.
99 ks/pal.

9002689116929
9002689116936

Repol Ochrana výstuže BS 7
EN 1504-7

11692
11693

11,708

140,50

(Repol Bewehrungsschutz BS 7)

1-zložkový základný náter proti korózii a adhézne premostenie na báze cementovosyntetickej živice. Jednoduché spracovanie s výbornou priľnavosťou na oceľ a betón. Vysoká schopnosť tesnenia proti vode a chloridom.
Spotreba: cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch

2 kg

100 ks/pal.

9002689114840

Repol Adhézny mostík HS 1

11484

6,463

15,51

(Repol Haftschlämme HS 1)

Adhézny mostík s vynikajúcou prilnavosťou pre vodorovné a zvislé oblasti použitia, je vhodný aj pri prácach nad hlavou.
Spotreba: cca 1,5 - 3 kg / m2

25 kg

48 ks/pal.

Repol Ľahká malta LM 20

9002689112303

11230

1,267

38,01

(Repol Saniermoertel light LM 20)

Sanačná malta s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Nanáša sa ručne, alebo strojovo na zvislé plochy a plochy nad hlavou.
Vhodná na opravy a reprofiláciu chybných miest na železobetónových konštrukciách. Hrúbka vrstvy 5 - 80 mm. Trieda
statickej relevantnosti R2.
Spotreba: cca 1,7 kg / liter zabudovanej malty ( = 1,7 kg/m2/mm )
EN 1504-3

R2/XF3

148

25 kg

48 ks/pal.

9002689112310

11231

0,692

20,76
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4. Opravy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Repol Jemná sanačná malta SM 20

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Saniermoertel fein Repol SM 20)

Sanačná malta s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Nanáša sa ručne alebo strojovo na vodorovné plochy, zvislé plochy
a plochy nad hlavou. Vhodná na opravy a reprofiláciu chybných miest na železobetónových konštrukciách. Hrúbka vrstvy
5 - 20 mm. Trieda statickej relevantnosti R4.
Spotreba: cca 1,9 kg / liter zabudovanej malty ( = 1,9 kg/m2/mm )

30 kg

42 ks/pal.

9002689114826

11482

0,562

20,23

EN 1504-3

R4/XF4

Repol Hrubá sanačná malta SM 40

(Saniermörtel grob Repol SM 40)

Malta vytvrdzujúca s malým zmrštením. Na hrubé vrstvy a na reprofiláciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou.
Spracovanie len ručne. Maximálna zrnitosť 4 mm. Trieda statickej relevantnosti R3.
Pre hrúbku vrstiev od 10 - 40 mm.
Spotreba: cca 2,0kg / liter zabudovanej malty ( = 2,0 kg/m2/mm )
EN 1504-3

R3/XF4

30 kg

42 ks/pal.

Repol Oprávková malta RM 04

9002689114314

11431

0,540

19,44

(Reprofiliermortel Repol RM 04)

Malta vytvrdzujúca bez zmrštenia. Určená na hrubé vrstvy a na reprofiláciu vodorovných chybných miest. Spracovanie
ručne aj strojovo, mokrým procesom striekania. Maximálna zrnitosť 4 mm. Pre hrúbku vrstvy od 1,5 do 5 cm. Trieda statickej
relevantnosti R4.
Spotreba: cca 2,2 kg / liter zabudovanej malty ( = 2,2 kg/m2/mm )

30 kg

42 ks/pal.

9002689137429

Repol Sanačná malta s vláknami SMF 30

13742

0,899

32,36

Betón a malty

EN 1504-3

R4/XF4

(Saniermörtel faserverstärkt SMF 30)

Malta s obsahom umelých vlákien pre vysokú pevnosť a s malým zmrštením počas tuhnutia. Na hrubé vrstvy a na reprofiláciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou. Spracovanie ručne aj strojovo, mokrým procesom striekania. Maximálna zrnitosť 2 mm. Pre hrúbku vrstiev od 0,5 - 3 cm. Trieda statickej relevantnosti R3.
EN 1504-3

R3/XF4
R3

Spotreba: cca 2,0 kg / liter zabudovanej malty ( = 2,0 kg/m2/mm )

25 kg
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48 ks/pal.

8581570000154

70094

0,485

14,55
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4. Opravy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Repol Betónová stierka BS 05 G

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Repol Betonspachtel BS 05 G)

Hotová, šedá, prášková, hydraulicky vytvrdzjúca oprávková hmota s minimálnym zmraštením, mrazu a poveternostným
vplyvom odolná s dobrou priľnavosťou na vyrovnanie nerovností na betónových prefabrikátoch, dekoračných betónových
plochách atď. Pre vnútorné a vonkajšie použitie.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2 na 1 mm vrstvu, max. hrúbka vrstvy: 3 mm plošné a 5 mm lokálnej úpravy

25 kg

EN 1504-3

R2

48 ks/pal.

9002689116769

Repol Betónová stierka BS 10 W

11676

1,124

33,72

(Betonspachtel Repol BS 10 W)

Hotová, biela, prášková, hydraulicky vytvrdzjúca oprávková hmota s minimálnym zmraštením, mrazu a poveternostným
vplyvom odolná s dobrou priľnavosťou na vyrovnanie nerovností na betónových prefabrikátoch, dekoračných betónových
plochách atď. Pre vnútorné a vonkajšie použitie na betón, murivo, omietku a ostatné minerálne podklady. Zmiešaním s
Betónová stierka BS 05 G je možné dosiahnuť rôzne požadované stupne šedej pre sanované betónové plochy.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2 na 1 mm vrstvu, max. hrúbka vrstvy: 3 mm plošné a 5 mm lokálne úpravy

25 kg

EN 1504-3

R2

48 ks/pal.

9002689116998

Repol Betónová kozmetika BK 05

11699

1,167

35,01

(Betonkosmetik Repol BK 05)

Rýchle tuhnúca, mrazu a poveternostným vplyvom odolná oprávková a kozmetická malta, jemná, na opravu škvrnitých
alebo poškodených betónových vrstiev a plôch prefabrikátov. Pre vnútorné a vonkajšie použitie. Max. hrúbka vrstvy: 2 mm.
Spotreba: cca 1,4 kg/m2 na 1 mm vrstvu

25 kg

48 ks/pal.

9002689116776

11677

1,243

37,29

EN 1504-3

EN 133
ch

e
ss

Na

ss

00

Na

R2

abriebkla

Euro Housepaint RA 100

Spotreba: 100 - 150 ml/m2

2,5 l

12,5 l

150

(Euro Housepaint RA 100)

Rýchlo zasychajúci, dobre kryjúci, nekriedujúci, vysoko elastický náter s výbornou priľnavosťou a paropriepustnosťou. Je
odolný voči dažďu, alkáliám. Náter je tenkovrstvý. Spomaľuje karbonatizáciu betónu. Je vhodný pre použitie v exteriéroch
aj ako konečná vrstva pre sanačný systém opravy a ochrany železobetónových konštrukcií. SD <0,2 m.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.

HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

84 ks/pal.

9002438141394

14139

24 ks/pal.

9002438141417

14141

11,407
12,527
12,787
13,247

34,22
37,58
38,36
39,74

9,700
10,820
11,080
11,540

145,50
162,30
166,20
173,10
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4. Opravy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Injektážna emulzia Inject IM 55

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Mauerwerksperre Inject IM55)

Emulzia určená na dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti. Aplikuje sa pomocou kapilárnych knôtov KS10. Ideálna na injektáž starého tehlového muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál, pemzy, škvárového a kamenného muriva.
Spotreba: cca 0,1 kg/bm/1 cm hrúbky steny, pri silne nasiakavom múre sa môže spotreba zvýšiť

5l
30 l

84 ks/pal.
24 ks/pal.

9002689119913
9002689120971

Injektážna sada Inject IS 48

11991
12097

3,397
2,415

20,38
86,94

11940

170,677

204,81

7,187

8,62

(Mauerwerksperre Set Inject IS48)

Sada na aplikáciu dodatočnej horizontálnej izolácie proti vzlínajúcej vlhkosti.
Sada sa skladá z:
10 ks
Injektážnej Emulzie Inject IM55 á 0,55 kg
10 ks
Injetážnych lievikov SW30
Sada neobsahuje kapilárne kôty KS!

Injektážny lievik Inject SW 30

9002689119401

(Saugwinkel Inject SW 30)

Opakovateľne použiteľný, plastový lievik na aplikáciu injektážnej emulzie Inject IM55.
1 ks

30 ks/kart.

Kapilárny knôt Inject

9002689119432

11943

cena za balenie
(Kapllarstäbchen Inject)

1 bal.
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KS 10

10 ks/bal.,20 bal./kart.

9002689119418

11941

46,267

55,52
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Betón a malty

Knôt na alikáciu Injektážnej emulzie Inject IM55. Dĺžka 48 cm.

4. Opravy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Sanačná omietka Kemasan 550

Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na
sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli.
Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových
konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max do 1mm), je vhodná
tiež na jemnú sanačnú omietku. Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody. Jadrová omietka a jemná sušiaca
omietka v jednom. Na manuálnu aplikáciu. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

NOVINKA

Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004
Minimálna a jednorazová vrstva 2 cm
Čas miešania minimálne 10 minút
Spotreba: cca. 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 20 mm
25 kg

152

48 ks/pal.

03406

0,470

14,10
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4. Opravy
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Sušiaca omietka Kemasan 580

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

)

Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu
omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa
sa na neobmedzené odstraňovanie vlhnutia všetkých typov stien nasýtených kapilárnou vlhkosťou a soľami, dokonca v
prípadoch, kde nie je možné zablokovať vlhkosť. Na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku, ako aj na omietanie soklov
budov, pivničných priestorov, klenbových konštrukcií.
Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody. Mieša sa
s vodou, nepridávajú sa žiadne ďalšie prísady. 20 ročné skúsenosti a referencie. Aplikácia cca. 0,7 m nad viditeľné poškodenie. Vhodné aj ako konečná vrstva (drsnejší vzhľad a štruktúra).

NOVINKA

V súlade s požiadavkami na omietky R, v súlade s normou EN 998-1:2004
Povinné miešanie v samospádovej miešačke, minimálne 10 minút
Ručná aplikácia, hrúbka vrstvy minimálne 2 cm
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 20 mm
30 kg

42 ks/pal.

03411

0,494

17,78

Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
Kemasan 590
Sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do
pivníc, omietky na pivničné klenby pod úrovňou terénu, pre všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov a stavieb v pamiatkovej
starostlivosti a kultúrneho dedičstva.

NOVINKA

Odporúča sa tiež na renováciu horizontálnych izolácií, kde sa nedajú použiť klasické metódy izolovania. Na trvalé vysúšanie veľmi vlhkých stien. Difúzne otvorená. Na ručné nanášanie.
Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004
Odolná proti vlhkosti a soliam
Šetrná k životnému prostrediu
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 20 mm
48 ks/pal.

03419

0,815

24,45

Betón a malty

25 kg

Jemná sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
Kemasan 590 F
Jemná sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom špeciálne otvorených
mikropórov.Jemná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie na finálne vyrovnanie KEMASAN 590 sušiacej omietky.
Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004
Odolná proti vlhkosti a soliam
Šetrná k životnému prostrediu

NOVINKA

Spotreba: cca 3 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm
25 kg
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48 ks/pal.

03420

0,831

24,93
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5. Špeciálne produkty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Fixovací cement

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Fixzement)

Rýchlotuhnúci cement vyznačujúci sa minimálnym zmršťovaním po zatvrdnutí. Je ideálny pre rýchle montáže - zatvrdne
behom niekoľkých minút. Na predĺženie času spracovania je možné fixovací cement miešať s kremičitým pieskom
a použiť na všetky upevňovacie a montážne práce.
Vhodný aj na použitie vo vonkajšom a mokrom prostredí (bez chloridov) na utesnenie presakujúcich miest a prieniku
vody.
Spotreba: 1kg prášku postačí na 0,7 l malty

7.5 kg
15 kg
25 kg

65 ks/pal.
36 ks/pal.
60 ks/pal.

9002689071624
9002689174585
9002689074588

Rýchla fixačná malta BP 33

7162
17458
7458

2,293
2,176
1,589

20,64
39,17
47,67

(Blitzpulver BP 33)

Prášková, hydraulicky vytvrdzjúca zmes, bez obsahu chloridov, na výrobu bleskovej montážnej malty. Pre vnútorné a vonkajšie použitie, aj v trvalo vlhkých oblastiach, pre rýchlu montáž vodoinštalácie, kúrenia a elektroinštalácie, pre fixovanie
kotiev, rámov, zábradlí a umývadlových konzol a pre opravy a vyplnenie otvorov, dutín a trhlín v betónových prvkoch.
Spotreba: 1kg prášku postačí na 0,7 l malty

2 kg
6 kg
10 kg
25 kg

4 ks/kart., 216 ks/pal.
84 ks/pal.
36 ks/pal.
48 ks/pal.

Šamotová malta OM 20

9002689158769
9002689158776
9002689274568
9002689159513

15876
15877
27456
15951

1,504
1,063
1,428
0,542

3,61
7,65
17,14
16,26

(Anti graffiti guard GX 15)

Hotová prášková šamotová malta na vymazanie alebo opravy žiarom namáhaných častí pecí, krbov a komínov.
Spotreba: cca 1,4 kg/l zarobenej malty

2 kg

4 ks/kart., 261 ks/pal.

9002689072751

7275

3,470

8,33

Piesok na škárovanie FUGA SAND
Slúži na vyplnenie škár medzi betónovými dlaždicami a vymývanými dlažbami. Umožňuje rýchle prepúšťanie vody, takže sa
nazhromaždená povrchová voda zredukuje na minimum a zabráni sa tak škodám spôsobeným mrazom. Dekoratívna biela
farba a ostrá štruktúra kremičitých zŕn zaisťuje tvrdosť a tuhosť škár a ponúka vysoko dekoratívny vzhľad povrchov. Piesok
je vhodný aj na údržbu a opravy už existujúcich škár.
Spotreba: cca 1,37 kg/dm³

NOVINKA

FUGA SAND 80 - zrnitosť 0,1 až 0,8 mm.
25 kg
40 ks/pal.
FUGA SAND 200 - zrnitosť: 1 až 2 mm.
25 kg
40 ks/pal.

3831009461106

06110

0,241

7,23

3831009461236

06123

0,241

7,23

Piesok na detské ihriská BABY SAND

Jemný kremičitý piesok v dekoratívnej bielej farbe, pre detské pieskoviská, ihriská atď. Viacnásobne premývaný, preosiaty,
testovaný a zdravotne nezávadný. Je dodávaný prirodzene vlhký.
Zrnitosť 0,063–0,355 mm
Spotreba: cca 2 600 kg/m³

25 kg

40 ks/pal.

3831009466132

06613

0,204

6,12

NOVINKA
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6. Príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Hliníkový terasový profil

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Terrassenprofil)

Hliníkový profil pre čelné strany terás, balkónov. Profil je dostupný v troch typoch s rôznou výškou predného čela (4, 7 a
10 cm). Farbaprofilu: silbergrau RAL 9006
3 bm

5 ks
4 cm MT 40
7 cm MT 70
10 cm MT 100

9002428086339
9002428053805
9002428053812

8633
5380
5381

17,124
20,693
24,389

61,65
74,49
87,80

Hliníková rohová spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006
1 ks
4 cm MT 40
9002428086346
1 ks
7 cm MT 70
9002428073612
1 ks
10 cm MT 100
9002428073667

8634
7361
7366

14,139
14,139
14,139

16,97
16,97
16,97

Hliníková plochá spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006
1 ks
4 cm MT 40
9002428086353
1 ks
7 cm MT 70
9002428073575
1 ks
10 cm MT 100
9002428073582

8635
7357
7358

10,445
10,999
11,495

12,53
13,20
13,79

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

9 mm - výška ukončovacej hrany
2,5 bm
elox strieborný
2,5 bm
hnedá
2,5 bm
šedá

397001
397008
397009

15,475
19,455
19,455

46,43
58,37
58,37

20 mm - výška ukončovacej hrany
2,5 bm
elox strieborný
2,5 bm
hnedá
2,5 bm
šedá

398001
397008
397009

20,193
29,979
29,979

60,58
89,94
89,94

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.
vonkajší roh 9 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

397201
397208
397209

14,599
19,159
19,159

17,52
22,99
22,99

vnútorný roh 9 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

397301
397308
397309

14,599
19,159
19,159

17,52
22,99
22,99

rovná spojka 9 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

397101
397108
397109

3,241
3,241
3,241

3,89
3,89
3,89

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

155

Betón a malty

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej
hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie
komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.

6. Príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)
Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej
hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie
komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.
Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.
vonkajší roh 20 mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

398101
398108
398109

26,126
31,510
31,510

31,35
37,81
37,81

vnútorný roh 20mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

398201
398208
398209

26,126
31,510
31,510

31,35
37,81
37,81

rovná spojka 20mm
1 ks
elox strieborný
1 ks
hnedá
1 ks
šedá

398301
398308
398309

5,067
5,067
5,067

6,08
6,08
6,08

Ukončovacie záslepky určené na technicky správne a estetické ukončenie Balkónového profilu Profi. Dodávané ako sada
(L+P). Jeden typ krytiek je vhodný pre balkónový profil Profi 9 aj 20 mm.
1 ks
1 ks

156

šedá
hnedá

395608
395609

3,224
3,224

3,87
3,87
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Oprava betónu dlhodobo a spoľahlivo – REPOL
Ochrana výstuže • sanačné malty • zálievkové malty • oprava muriva
Murexin má v ponuke pre opravy betónových konštrukcií komplexné systémové riešenia, ktoré sa vyznačujú dlhodobou životnosťou a vysokou hospodárnosťou.

Výrobky Murexin pokrývajú celú
škálu potrieb pri opravách betónových
konštrukcii.

• Stabilizujú povrch železnej výstuže
• Vytvárajú CO2-zábranu na hotových
povrchoch

• Oprava povrchu vyplnením vypadaného betónu sanačnými maltami

• Ochrana betónu pred mrazom a posypovými soľami

• Zosilnenie konštrukcii
• Optimálna ochrana kovových dielov
pred koróziou
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Euro Housepaint RA 100
Repol Betónová stierka BS 05 G
Repol Jemná sanačná malta SM 20,
Repol Hrubá sanačná malta SM 40
Repol Adhézny mostík HS 1
Repol Ochrana výstuže BS 7
odstránený nesúdržný betón
odstránená korózia z výstuže

Certifikovaný podľa: STN EN 1504-3 - Výrobky a systémy na ochranu
a opravu betónových konštrukcií. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou
a bez nosnej funkcie
Kritériá podľa STN EN 1504-3:

• Pevnosť v tlaku
• Obsah chloridových iónov
• Prídržnosť

• Trvanlivosť – odolnosť
voči karbonatácii

• Modul pružnosti
• Kapilárna nasiakavosť
• Reakcia na oheň
157

Betón a malty

Dlhodobými skúsenosťami pri opravách
železobetónových konštrukcii sme vytvorili ucelený systém materiálov, ktoré
zaručujú spoľahlivé odstránenie poškodenia, ako po technickej , tak aj po estetickej stránke. Spracovatelia už nemusia
pracne zháňať rôzne produkty od rozličných výrobcov a dúfať, že budú vzájomne
kombinovateľné. Ponukame odskúšaný a
fungujúci systém!

Postup aplikácie
Injektážna emulzia Inject IM 55
Príprava podkladu • Injektáž

1. Poškodenie fasád a stien spôsobuje vzlínajúca
voda a soli v nej rozpustené. Často je príčinou chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod
povrchom zeme.

2. Odstránime starú nesúdržnú omietku. Do spodnej škáry tehiel navŕtame otory ø14 mm do 2/3
hrúbky muriva a cca 8 až 12 cm od seba. Čim hrubšie murivo tým bližšie k sebe.

3. Vyvŕtané otvory vyčistíme napr. tlakovým vzduchom.

4. Plné murivo: do vyvŕtaných otvorov zasuňte injektážne knôty Inject KS spolu s lievikom SW 30.
Murivo z dutých tehál: otvory vyplňte so zálievkovou maltou VS 10, po cca 30 min. opäť prevŕtajte.
Zasuňte injektážne knôty spolu s lievikom SW 30.

5. Injektážne knôty dôkladne nasýtime čistou vodou,

6. Do lievikov SW 30 nasaďte zásobníky s injektážnou emulziou Inject IM 55. Injektážnu emulziu
dopĺňame dovtedy, kým nedôjde k úplnému nasýteniu muriva.

7. Po ukončení injektáže knoty vyberieme a otvory
dokonale uzatvoríme vhodným vodonepriepustným
materiálom, napr. Murexin Hydroizolačná stierka
šedá DS 28.

8. Po utesnení otvorov murivo celoplošne zaizolujeme, min. 20 cm nad otvory, hydroizolačnou stierkou
DS 28. Vlhký povrch stierky zdrsníme štetkou pre
lepšiu prídržnosť následných vrstiev.

9. Injektážna emulzia je cca po 7 dňoch vyschnutá
a injektované murivo sa môže omietnuť. Odporúčame použiť špeciálne sanačné omietky s vyššou
paropriepustnosťou.

158
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Nátery

3. Interiérové a exteriérové farby 165

1. Prípravné a penetračné nátery
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Hĺbkový základ LF 14

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Tiefengrund LF 14)

Bezrozpúšťadlový, vodou riediteľný základový koncentrát pre použitie v interiéri a exteriéri na akryl-hydrosolovej báze.
Penetračný náter s dobrou výdatnosťou, neškodí životnému prostrediu. Na penetráciu savých a zvetraných (piesok uvoľnujúcich) minerálnych podkladov. Ako základovka pod nátery a vrstvy na báze umeloživičných disperzií. Zvlášť vhodný
pre savé a staré omietky, tehlové murivo, ľahko zvetrané disperzné nátery a umeloživičné omietky. Riedenie s vodou: 1:4
Spotreba: cca 150 - 200 ml/m2 po zmiešaní s vodou v pomere 1:4

1l
2,5 l
10 l

6 ks/kart., 378 ks/pal.
144 ks/pal.
42 ks/pal.

Biely základný náter LF 11

9002438011499
9002438013950
9002438013943

1149
1395
1394

9,345
6,403
4,921

11,21
19,21
59,05

(Grundweiß LF 11)

Špeciálny biely základovací náter pod interiérové farby dodávaný ako koncentrát. Je vyrobený na báze vysokokvalitných
akrylátov má výborný základovací efekt a výdatnosť. Je ideálny na prípravu podkladov v interiéri, pieskujúcich a veľmi
nasiakavých, minerálnych podkladov, omietok, tehlového muriva a pod. Vďaka obsahu titan-oxidových pigmentov zvyšuje
kryciu schopnosť následných náterov. Pod všetky disperzné nátery a nátery. Nenahrádza hĺbkovú penetráciu.
Miešací pomer s vodou: max 1:1
• výborný penetračný
účinok
• vysoká výdatnosť
• biely, krycí efekt

160

Spotreba: cca 100 - 150 ml/m2 neriedeného náteru

5l
15 l

85 ks / kartón
24 ks / kartón

9002438154011
9002438151430

15401
15143

4,480
3,418

26,88
61,52
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1. Prípravné a penetračné nátery
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Silikátový základ Fixativ SK 11

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Silikatgrund Fixativ SK 11)

Transparentný, vodou riediteľný, silikátový základovací náter pre čisto minerálne podklady pred nanášaním silikátových
farieb a omietok. Určený pre interiér aj exteriér, špeciálne na spevnenie podkladu a zrovnomernenie nasiakavosti pri
nasiakavých minerálnych podkladoch. Riedenie s vodou max 1:1.
Možné použiť neriedený ako transparentný pečatiaci náter pre hlinenú stierku Maximo M 75
Spotreba: cca 150 – 200 ml/m2

NOVINKA

10 l

42 ks / pal.

Škárovací akryl AC 10

9002438145729

14572

4,914

58,97

(Fugenacryl AC 10)

Jednozložkový utesňovací tmel na báze akrylu. Neobsahuje ftaláty, je rozpustný vo vode, je bez zápachu. Použitie v
exteriéri a interiéri, ľahko sa spracováva, uhladzuje. Po vytvrdnutí je pretierateľný a je možné na AC 10 aplikovať omietku.
Biely.
Spotreba: 1 kartuša = cca 12,5 bm škáry 5x5 mm

310 ml

12 ks / kartón

Škárovací akryl AC 15

cena za kus

9002438139384

13938

3,281

3,94

(Fugenacryl AC 15)

Jednozložkový utesňovací tmel na báze akrylu so zvýšenou pružnosťou. Neobsahuje ftaláty, je rozpustný vo vode, je bez
zápachu. Použitie v exteriéri a interiéri, ľahko sa spracováva, uhladzuje. Po vytvrdnutí je pretierateľný a je možné na AC
15 aplikovať omietku. Biely.
Spotreba: 1 kartuša = cca 12,5 bm škáry 5x5 mm

310 ml

12 ks / kartón

cena za kus

9002438139391

13939

3,828

4,59
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• bez rozpúšťadiel
• vyššia pružnosť

2. Stenové stierky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Hrubá hladená stierka Durapid XL 25

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Filz-Grobspachtel Durapid XL 25)

Prášková, prísadami zušľachtená stierková hmota pre vytvorenie hladkých stierok bez zmrašťovania, pre hrúbky vrstvy
2 - 40 mm v jednom pracovnom kroku. Naša inovatívna stierka umožňuje dodatočne, po 60 - 70 min. prehladiť jej povrch.
Vďaka navlhčeniu je možné znovu reaktivovať povrch stierky a v závislosti na hrúbke vrstvy znovu dohladiť povrch až do
16 hod. po aplikácii. Takto je možné dodatočne, dokonale vyhladiť všetky nerovnosti.
Vhodné aj pre priamu aplikáciu na betóne.
DIN EN 13963

4B
1

ABBINDENDE
SPACHTELMASSE

Spotreba: cca 0,8 kg/m2/mm vrstvy
25 kg

48 ks/pal.

9002438163624

16362

0,713

21,39

• 2 - 40 mm
• dodatočne
hladiteľná
• bez zmraštenia

Jemná hladená stierka Durapid XS 40
DIN EN 13963

4B

ABBINDENDE
SPACHTELMASSE

(Filz-Feinspachtel Durapid XS 40)

Prášková, prísadami zušľachtená stierková hmota pre vytvorenie hladkých stierok bez zmrašťovania, pre hrúbky vrstvy do
10 mm v jednom pracovnom kroku. Naša inovatívna stierka umožňuje dodatočne, po 60 - 70 min. prehladiť jej povrch. Vďaka navlhčeniu je možné znovu reaktivovať povrch stierky až do 16 hod. po aplikácii. Takto je možné dodatočne, dokonale
vyhladiť všetky nerovnosti. Vhodné aj pre priamu aplikáciu na betóne.
Spotreba: cca 0,8 kg/m2/mm vrstvy
20 kg

48 ks/pal.

9002438162627

16262

1,364

32,74

• 0 - 10 mm
• dodatočne
hladiteľná
• bez zmraštenia

Striekaná hladená stierka Durapid M 65
(Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65)

DIN EN 13963

4B

ABBINDENDE
SPACHTELMASSE

Strojne spracovateľná, sadrová stierka s charakterom tenkovrstvej omietky, pre efektívne celoplošné stierkovanie do hrúbky vrstvy 10 mm, bez tvorby trhlín. Stierku je možné po navlhčení opätovne vyhladiť.
Spotreba: cca 0,8 kg/m2/mm vrstvy
20 kg

48 ks/pal.

9002438166892

16689

1,470

35,28

Q1-Q4

• strojne
spracovateľná
• dodatočne
hladiteľná
• bez zmraštenia
• priamo na betón

Objektová stierka Durapid OS 45
DIN EN 13963

4B

ABBINDENDE
SPACHTELMASSE

Spotreba: cca 0,9 kg/m2/mm vrstvy

25 kg

162

(Objektspachtel Durpaid OS 45)

Kvalitná, objektová, prášková stierka na sadro-umeloživičnej báze. Vhodná na použitie v interiéri, na vypĺňanie a vyspravovanie podkladu ako aj na vytvorenie hladkého povrchu pred malovaním, alebo tapetovaním.

40 ks/pal.

9002438065300

12600

0,875

26,25
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2. Stenové stierky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Jemná vápenná stierka Durapid CA 480
(Kakl-Feinspachtel Durapid CA 480)

Jemná vápenná stierka DURAPID CA 480 je biela, prášková stierková hmota na vápennej báze pre ručné a strojné spracovanie. V interiéri pre vytvorenie celoplošných, paropriepustných stierok.
Spotreba: cca 0,8 kg/m2/mm vrstvy
20 kg

48 ks/pal.

9002438168629

16862

0,606

14,54

• na báze prírodného
vápna
• veľmi paropriepustná
• zlepšuje klímu
miestnosti

Striekaná stierka Durapid FS 50
2A

Q3-Q4

NOVINKA

Spotreba: 	 cca 1,7 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní

cca 0,5 - 1,0 kg/m2 pri štruktúrovanom stierkovaní.

25 kg

vrece

40 ks/pal.

Airless stierka Durapid AS 30
DIN EN 13963

2A

LUFTTROCKNENDE
SPACHTELMASSE

Q3-Q4

9002438131050

13105

0,830

24,90

(Airless Spritzspachtel Durapid AS 30)

Biela stierka určená na striekanie metódou airless s výbornou výplňovou schopnosťou a jednoduchým vyhladením. Stierka
je pripravená priamo na použitie. Je vhodná do interiérov, na celoplošné stierkovanie, ako aj na vypĺňanie jemných trhlín
a prasklín na stenách. Použiteľná na väčšinu bežných, stabilných, stavebných podkladov. Neobsahuje emisie, ani rozpúšťadlá. Hrúbka vrstvy max. 1,5 mm na jeden pracovný krok.
Túto stierku je možné nanášať aj pomocou airless zariadenia určeného len na nanášanie farieb.
Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri celoplošnom stierkovaní
		 cca 0,5 - 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

25 kg
25 kg
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vedro
vrece

24 ks/pal.
40 ks/pal.

9002438145538
9002438146450

14553
14645

1,145
0,810

34,35
24,30

163

Nátery

DIN EN 13963

LUFTTROCKNENDE
SPACHTELMASSE

(Spritzspachtel Durapid FS 50)

Biela pastovitá, stierková hmota, na báze umelých disperzných živí s vysokou krycou schopnosťou, pripravená na okamžité použitie. Použitie v interiéri na vytvorenie rovných, hladkých povrchov, s vyplnením jemných trhlín a prasklín,
na stenách a stropoch. Ideálna na celoplošné vyrovnanie povrchu. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm v jednom pracovnom
kroku.

2. Stenové stierky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Ľahká stierka Maximo LS 85
Q1-Q4

DIN EN 13963

4A

LUFTTROCKNENDE
SPACHTELMASSE

NOVINKA
•
•
•
•

väčšia výdatnosť
ľahšie plnivo
bez trhlín do 5 mm
ručne aj strojne
spracovateľná

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Leichtspachtel LS 85)

Pastovitá stierka s vysokou výdatnosťou pre ručné a strojné nanášanie, vhodná na úpravu stien a stropov v interiéri. Je
možné ju nanášať v hrúbke vrstvy až 5 mm, bez stekania a následne plošne vyhladiť. Špeciálne ľahké plnivo umožňuje
použitie v širokej škále aplikácii. Stierka sa vďaka nemu ľahko nanáša, vyhladzuje a tuhne s minimálnym zmraštením aj pri
hrubších vrstvách.
Spotreba: cca 1,45 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
		 cca 0,5 – 1 kg/m2 pri štruktúrovanom stierkovaní
21 kg
21 kg

vrece
vedro

1 Pal. = 40 Stk.
1 Pal. = 24 Stk.

9002438305956
9002438305949

Striekaná stierka Gullspack S 70

30595
30594

1,660
2,009

41,83
50,63

(Gullspack S 70)

Biela pastovitá stierka z dolomitového mramoru. Vhodná na úpravu stien a stropov, škár alebo celoplošné nanášanie.
Podľa spôsobu nanášania vzniká hladký, alebo štruktúrovaný povrch. Biely dolomitový mramor najlepšiej kvality zaručuje
vysoký stupeň belosti a maximálnu plnivosť. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm na jeden pracovný krok.
DIN EN 13963

2A

LUFTTROCKNENDE
SPACHTELMASSE

Q3-Q4

Spotreba: cca 1,75 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
		 cca 0,5 - 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

25 kg
25 kg

vrece
vedro

40 ks/pal.
24 ks/pal.

Hotová stierka Durapid HS 80
DIN EN 13963

3A

LUFTTROCKNENDE
SPACHTELMASSE

9002438126223
9002438124847

12622
12484

1,113
1,321

33,39
39,63

(Fertigspachtel Durapid HS 80)

Hotová, na použitie pripravená biela stierka, určená na ručné spracovanie. Stierka je charakteristická veľkou plnivosťou,
výbornou krycou schopnosťou a dobrou brúsiteľnosťou. Je ideálna na vypĺňanie nerovností (škáry a trhliny, plošné nerovnosti) na väčšine stavebných podkladov. Hrúbka vrstvy max. 5,0 mm na jeden pracovný krok.
Spotreba: cca 1,5 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 1mm

8 kg
25 kg

85 ks/pal.
24 ks/pal.

Striekaná stierka Durapid XL 90

DIN EN 13963

3A

LUFTTROCKNENDE
SPACHTELMASSE

11559
11560

1,838
1,331

17,64
39,93

(Spritzspachtel Durapid XL 90)

Na použitie pripravená, organická stierka s výbornou výplňovou schopnosťou optimalizovaná pre strojné nanášanie. Len
pre spracovanie v interiéri, hlavne pre veľkoplošné nanášanie, s max hrúbkou vrstvy 5mm. Po nanesení sa stierka ľahko
uhladzuje, ostáva difúzne otvorená a vytvára dokonalý podklad pre následne nanášané farby, alebo tapety. Vďaka výbornej
plnivosti dokáže vyplniť škáry, praskliny, diery v stenách. Max. hrúbka vrstvy 5 mm.
Spotreba: cca 1,8 kg/m2/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní

25 kg
25 kg

164

9002438115593
9002438115609

vedro
vrece

24 ks/pal.
40 ks/pal.

9002438141165
9002438142179

14116
14217

1,322
1,158

39,66
34,74
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3. Interiérové a exteriérové farby

EN 133
ch

ss

Na

ss

e

00

Na

Výrobok

abriebkla

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Raumweiss RW 150

5 kg
15 kg
25 kg

biela
biela
biela

Cena za balenie
s DPH (€)

(Raumweiss RW 150)

85 ks/pal.
40 ks/pal.
24 ks/pal.

Austro Norm AN 750

9002438147525
9002438147136
9002438147235

14752
14713
14723

2,423
1,700
1,438

14,54
30,60
43,14

(Austro Norm AN 750)

Kvalitná náterová farba na použitie v interiéri. Má veľmi dobrú kryciu schopnosť. Neobsahuje žiadne emisie ani rozpúšťadlá.
Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

EN 133
ch

ss

Na

ss

e

00

Na

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Biela, tónovateľná, matná, maliarska farba na steny a stropy v interiéri, ktorú je možné nanášať Airless zariadením. Spojivo: Disperzia Polyvinilacetátových kopolymérov.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1, pozri str. 188. Pre prehľad dostupných farebných odtieňov a príplatku za tónovanie kontaktujte obchodné oddelenie.
Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m2/náter

abriebkla

e
ss

Na

ss

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m2/náter

1 kg
5 kg
15 kg
25 kg

biela
biela
biela
biela

10 ks/kart., 350 ks/pal.
85 ks/pal.
40 ks/pal.
24 ks/pal.

Profi Weiss PW 400

EN 133
ch

00

Na

č. výrobku

abriebkla

9002438084158
9002438014377
9002438014384
9002438014391

8415
1437
1438
1439

8,009
3,838
3,149
2,910

9,61
23,03
56,68
87,30

(Profi Weiss PW 400)

Biela, tónovateľná, matná interiérová farba so zaručenou profi kvalitou a veľkou odolnosťou proti oteru. Výborne kryje a
vďaka vysokému stupňu belosti je ideálna pre použitie na novostavbách a pri veľkoplošných aplikáciách (airless). Umývateľná. Neobsahuje emisie ani rozpúšťadlá.
Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1, pozri str. 188. Pre prehľad dostupných farebných odtieňov a príplatku za tónovanie kontaktujte obchodné oddelenie.
Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m2/náter

25 kg

biela
HBW 1

24 ks/pal.

e
ss

Na

ss

abriebkla

NOVINKA
• Umývateľná
• Výborná krycia
schopnosť
• Vysoká výdatnosť
• Tónovateľná
• Hrubo matná

9295
9295

1,980

59,40

cena na vyžiadanie

(Innerfarbe Maximo AM 2700)

Tónovateľná, málo plnená, disperzná farba na báze umelých spojív. Vyniká výbornou krycou schopnosťou, ľahkou spracovateľnosťou, schne bez pnutia, a je difúzne otvorená. Ideálna voľba pre racionálne a ekonomicky výhodné natieranie
veľkých plôch. Pre použitie len v interiéri. Farbu možno nanášať valcom, štetkou, alebo striekať. Neobsahuje rozpúšťadlá
ani žiadne emisie.
Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri str. 188.
Spotreba: cca 0,1 - 0,15 l/m2/náter

2,5 l

5l

15 l
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HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

85 ks/pal.

9002438168711

16871

85 ks/pal.

9002438168728

16872

24 ks/pal.

9002438168735

16873

7,932
9,052
9,312
9,772

23,80
27,16
27,94
29,32

7,457
8,577
8,837
9,297

44,74
51,46
53,02
55,78

7,006
8,126
8,386
8,846

126,11
146,27
150,95
159,23

165
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EN 133
ch

00

Na

Interiérová farba Maximo AM 2700

9002438092955
9002438092955

3. Interiérové a exteriérové farby

e
ss

Na

ss

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Mattlatex LX 5000

EN 133
ch

00

Na

Výrobok

abriebkla

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Mattlatex LX 5000)

Matná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Vodu a nečistoty odpudzujúca krycia farba na steny a stropy v interiéri. Ideálna pre školy, škôlky, nemocnice, bazény
a pre kuchyne, kúpeľne alebo detské izby. Jednoducho všade tam, kde sa vyžaduje pevný, ľahko čistiteľný povrch.
Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 1
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.
Spotreba: cca 0,15 - 0,20 kg/m2/náter

5 kg

EN 133
ch

ss

Na

ss

e

00

Na

20 kg

abriebkla

HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

85 ks/pal.

9002438121082

12108

24 ks/pal.

9002438120696

12069

Seidenlatex LX 6000

6,282
7,172
7,662
8,542

37,69
43,03
45,97
51,25

5,366
6,256
6,746
7,116

128,78
150,14
161,90
170,78

(Seidenlatex LX 6000)

Polomatná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými
vlastnosťami. Vodu a nečistoty odpudzujúca krycia farba na steny a stropy v interiéri.
Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 1
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.
Spotreba: cca 0,15 - 0,20 kg/m2/náter

5 kg

EN 133
ch

e
ss

Na

ss

00

Na

20 kg

abriebkla

HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

85 ks/pal.

9002438141745

14174

24 ks/pal.

9002438125196

12519

Euro Housepaint RA 100

6,229
7,119
7,609
7,979

37,37
42,71
45,65
47,87

5,289
6,179
6,669
7,039

126,94
148,30
160,06
168,94

(Euro Housepaint RA 100)

Rýchlo zasychajúci, dobre kryjúci, nekriedujúci, vysoko elastický náter s výbornou priľnavosťou a paropriepustnosťou. Je
odolný voči dažďu, alkáliám. Náter je tenkovrstvý. Spomaľuje karbonatizáciu betónu. Je vhodný pre použitie v exteriéroch
aj ako konečná vrstva pre sanačný systém opravy a ochrany železobetónových konštrukcií. SD <0,2 m.
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.
Spotreba: 100 - 150 ml/m2/náter

2,5 l

12,5 l

166

HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4
HBW 1
HBW 2
HBW 3
HBW 4

84 ks/pal.

9002438141394

14139

24 ks/pal.

9002438141417

14141

11,407
12,527
12,787
13,247

34,22
37,58
38,36
39,74

9,700
10,820
11,080
11,540

145,50
162,30
166,20
173,10
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4. Lazúry
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Impregnačný základ HL 250

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Holzimprägniergrund HL 250)

Vysoko účinná, bezfarebná základná impregnácia dreva. Ochrana a prevencia proti modraniu dreva a napadnutiu hubami
alebo drevokazným hmyzom. Používa sa ako podkladový náter pod lazúrovacie nátery HL 2500. Bezfarebný.
Spotreba: 10 - 12 m2/l

750 ml
5l

cena za kus

504 ks/pal.
72 ks/pal.

Lazúra na drevo HL 2500

9002438127435
9002438127442

12743
12744

10,228
11,111

12,27
66,67

(Holzlasur HL 2500)

Počasiu odolný, svetelne stály rozpúšťadlový náter s hĺbkovým účinkom proti modraniu, hubám, drevokaznému hmyzu.
Špeciálnou kombináciou prísad a spojív ako aj zvolených pigmentov je zaručená ochrana proti poveternostným vplyvom.
Nevytvára vrstvy, preto niesú problémy s pretieraním. Zachováva a zvýrazňuje kresbu dreva. Pre drevené dvere, okenice,
drevené obloženie, ploty, zruby, pergoly,... Používame neriedený, náradie umyte s TE 300.
Spotreba: pri ohoblovanom dreve: 10 - 15 m2/l

		 pri neohoblovanom dreve: 6 - 10 m2/l

5l

25 l

bezfarebný
föhre
lärche
kiefer
eiche
kastanie
teak
nuss
palisander
bezfarebný
föhre
lärche
kiefer
eiche
kastanie
teak
nuss
palisander
bezfarebný
föhre
lärche
kiefer
eiche
kastanie
teak
nuss
palisander
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6 ks/kart., 504 ks/pal.
(iba pre interier)

72 ks/pal.
(iba pre interier)

16 ks/pal.
(iba pre interier)

cena za kus

9002438127534
9002438127565
9002438127541
9002438127497
9002438127558
9002438127503
9002438127466
9002438127473
9002438127480

12753
12756
12754
12749
12755
12750
12746
12747
12748

12,527
12,527
12,527
12,527
12,527
12,527
12,527
12,527
12,527

15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03

9002438127626
9002438127657
9002438127633
9002438127602
9002438127640
9002438127619
9002438127572
9002438127589
9002438127596

12762
12765
12763
12760
12764
12761
12757
12758
12759

15,003
15,003
15,003
15,003
15,003
15,003
15,003
15,003
15,003

90,02
90,02
90,02
90,02
90,02
90,02
90,02
90,02
90,02

9002438127701
9002438127732
9002438127718
9002438127763
9002438127725
9002438127695
9002438127664
9002438127671
9002438127688

12770
12773
12771
12776
12772
12769
12766
12767
12768

12,866
12,866
12,866
12,866
12,866
12,866
12,866
12,866
12,866

385,98
385,98
385,98
385,98
385,98
385,98
385,98
385,98
385,98
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750 ml

4. Lazúry
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Aqua lazúra na drevo HL 3500

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Aqua Holzlasur HL 3500)

Lazúra na vodnej báze s trvalou ochranou proti UV žiareniu, odolávajúca slinám a potu, vhodná i pre detské hračky. Nesie
značku ekologického výrobku. Je paropriepustná, odolná proti vplyvom počasia, bez zápachu s vysokou priľnavosťou.
Zanecháva a zvýrazňuje kresbu dreva.
Spotreba: pri ohoblovanom dreve: 10 - 14m2/l

		 pri neohoblovanom dreve: 6 - 9 m2/l
750 ml

5l

25 l

bezfarebný
föhre
lärche
kiefer
kastanie
nuss
palisander
bezfarebný
föhre
lärche
kiefer
kastanie
nuss
palisander
bezfarebný

6 ks/kart., 504 ks/pal.
(len pre interiér)

72 ks/pal.
(len pre interiér)

cena za kus

9002438127374
9002438127326
9002438127312
9002438127381
9002438127305
9002438127299
9002438127398

12737
12732
12731
12738
12730
12729
12739

12,527
12,527
12,527
12,527
12,527
12,527
12,527

15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03

9002438127404
9002438127367
9002438127350
9002438127411
9002438127343
9002438127336
9002438127428

12740
12736
12735
12741
12734
12733
12742

15,003
15,003
15,003
15,003
15,003
15,003
15,003

90,02
90,02
90,02
90,02
90,02
90,02
90,02

31006

14,050

421,50

15,621

18,75

72 ks/pal.
(len pre interiér)

Vzorkovnica lazúr HL 2500

Príručná vzorkovnica lazúr na drevo HL 2500. Lazúry sú nanesené na smrekovom dreve.
Rozmer: 200/40/45 mm

1 ks

M7077

MUREXIN farby na drevo

168

föhre

lärche

kiefer

eiche

kastanie

teak

nuss

palisander
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5. Špeciálne farby
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Líniová farba SC 16

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Sportplatzlinienfarbe SC 16)

Vysoko kvalitná líniová farba s dobrou krycou schopnosťou, odolná proti dažďu, stála na svetle, neškodiaca životnému
prostrediu, s veľmi nízkym obsahom emisií, bezrozpúšťadlová. K obnoveniu bielych línií na športoviskách, špeciálne pre
futbalové ihriská. Riedenie: 1 diel farby sa riedi 4-6 dielmi vody. Biela.
Spotreba: 15 kg stačí na 3 celé značenia futbalového ihriska. Uvedená spotreba závisí od podkladu a spôsobu aplikácie

15 kg

40 ks/pal.

9002438100216

Aqua farba na betón RC 414

10021

2,399

43,18

(Aqua Betonsiegel RC 414)

Zamatovo matný, farebný náter na betónové podklady. Neobsahuje rozpúšťadlá, má veľmi dobrú prídržnosť na podklade
a výbornú kryciu schopnosť. Odoláva pôsobeniu vody, čističom, pohonným hmotám, minerálnym olejom, zriedeným
kyselinám a hydroxidom. Vhodný do pivníc, technologických miestností, kuchýň, do mokrých prevádzok, na náter balkónov,
loggií, terás a pod. Nie je vhodný do garáží. Za príplatok možné tónovať podľka skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 186.
Spotreba: 200-250 ml/m2

RAL 7032 kieselgrau
750 ml cena za kus 6 ks/kart., 396 ks/pal.
4l
85 ks/pal.
10 l
36 ks/pal.

9002438137908
9002438137915
9002438137922

13790
13791
13792

21,478
14,509
13,460

25,77
69,64
161,52

RAL 7001 silbergrau
750 ml cena za kus 6 ks/kart., 396 ks/pal.
4l
85 ks/pal.
10 l
36 ks/pal.

9002438137878
9002438137885
9002438137892

13787
13788
13789

21,450
14,508
13,461

25,74
69,64
161,53

9,128
5,441
4,382

10,95
32,65
131,46

6. Riedidlá

KH riedidlo TE 300

(KH-Verduenung TE 300)

Terpentínové riedidlo vhodné do všetkých umeloživičných lakov, lesklých aj matných.
1l
5l
25 l

6 ks/kart., 360 ks/pal.
126 ks/pal.
16 ks/pal.

Univerzálne riedidlo UV 80

9002438004460
9002438004477
9002438003807

446
447
380

(Universalverdünnung UV 80)

Univerzálne riedilo na riedenie umeloživičných lakov, farieb a lepidiel. Vhodné aj na umývanie náradia.
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6 ks/kart., 360 ks/pal.
99 ks/pal.
16 ks/pal.

9002438000158
9002438004583
9002438293802

15
458
29380

9,563
8,474
6,675

11,48
50,84
200,25
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Nátery

1l
5l
25 l

7. Lepiace a stierkovacie malty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Energy Diamond Maximo M 70

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Energy Diamond Maximo M 70)

Minerálna, namiešaná, suchá zmes s obsahom vysokokvalitného bieleho cementu. Vhodná na lepenie, armovanie a
stierkovanie tepelnoizolačných platní z EPS a aj z minerálnej vlny. Vyniká obzvlášť veľkou lepivosťou a pružnosťou.
Na lepenie a vystuženie ESS tepelnoizolačných dosiek EPS/EPS Grafit, izolačných dosiek z minerálnej vlny, tmelenie
rovných nosných omietkových a betónových plôch.

• biela lepiaca a
stierkovacia malta
• pre ručné a strojné
spracovanie

Spotreba na lepenie: 4-5 kg/m2
Spotreba na stierkovanie: 4,5 - 5,5 kg/m2

13 kg

72 ks/pal.

9002438138394

Murexin Energy Pena

16780

1,115

17,39

(Energy Foam)

Na použitie pripravená, samorozpínavá PU lepiaca pena pre efektívne, rýchle a bezpečné lepenie izolačných dosiek.
Produkt sa vyznačuje vysokou počiatočnou priľnavosťou a minimálnym dodatočným rozpínaním. Na lepenie izolačných
dosiek na fasády, perimeter, ploché strechy, ako aj na lepenie suchých stavebných dosiek, ľahkých stavebných blokov,
vypĺňanie škár a mnoho ďalších aplikácií. V kombinácii s našou izolačnou stierkou 2K BF vytvárajú účinný systému pre
perimetrické časti stavieb. Tiež na lepenie izolačných dosiek na bitúmenové podklady.
Spotreba: 100 ml/m2 na lepenie izolačných platní
• mnohostranné
použitie
• neľahko horľavá
(B1)

750 ml

12 ks/kart., 624 ks/pal.

Murexin Energy Top

9002438163747

16374

14,594

17,51

0,338

10,14

(Murexin Energy Top)

Cementová lepiaca malta na lepenie a stierkovanie Murexin Energy izolačných dosiek.
Spotreba na lepenie: 4-5 kg/m2
Spotreba na stierkovanie: 3,5-4,5 kg/m2

25 kg

48 ks/pal.

Murexin Energy Star

8581578710130

12173

(Murexin Energy Star)

Vysokokvalitná , zušľachtená cementová malta na lepenie a stierkovanie Murexin Energy izolačných dosiek.
Spotreba na lepenie: 4-5 kg/m2
Spotreba na stierkovanie: 3,5-4,5 kg/m2

25 kg
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48 ks/pal.

8581578710147

12174

0,518

15,54
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7. Lepiace a stierkovacie malty
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

Murexin Energy Contact

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Murexin Energy Contact)

Vysokokvalitné disperzné lepidlo na lepenie polystyrénových platní na drevené a drevotrieskové podklady.
Spotreba: 1,5-2 kg/m2

25 kg

24 ks/pal.

Fasádna stierka Durapid FA 35

9002438167745

2,639

16774

79,17

(Fasadenspachtel Durapid FA 35)

Biela, minerálna, fasádna stierka na cementovej báze určená na ručné spracovanie v exteriéri a interiéri. Je vhodná na
stierkovanie a vyrovnávanie fasád, na vyspravenie trhlín a nerovností na betónovom, minerálnom podklade, alebo omietke.
Spotreba: cca 1,7 kg/m2/mm vrstvy

25 kg

48 ks/pal.

9002438065300

1,267

6530

38,01

8. Izolačné platne a sieťky

Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky EPS-F

(Dämmplatten EPS-F)

Vysokokvalitné tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu EPS-F rozmeru 50 x100 cm. Dodávané v hrúbkach
od 1 cm až po 20 cm.
Spotreba: 2 ks/m2 , fóliované v balikoch cca 0,25 m3
cena na vyžiadanie

Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky EPS-F Plus Grafit
(Dämmplatten EPS-F Plus Graphit)

Vysokokvalitné tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu EPS-F s prímesou grafitu.
Dodávané v hrúbkach od 1 cm až po 20 cm.
Spotreba: 2 ks/m2 , fóliované v balikoch cca 0,25 m3
cena na vyžiadanie

Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky XPS
(Dämmplatten XPS)

Tepelnoizolačné platne z extrudovaného polystyrénu vhodné na vonkajšiu tepelnú izoláciu stien pivníc, pod základovú
dosku a na základovú dosku, do strechy s opačným poradím vrstiev, na terasové a parkovacie strechy, do priestorov s
vlhkou prevádzkou a pod... Vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou proti vode, sú ekologické (póry obsahujú vzduch) a majú
vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Farba: ružová.
Dodávané v hrúbkach od 2 cm až po 20 cm.

cena na vyžiadanie
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171

Nátery

Spotreba: 1,23 ks/m2 , fóliované v balikoch cca 0,3 m3

8. Izolačné platne a sieťky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Cena za MJ

č. výrobku

Murexin Energy minerálne fasádne izolačné dosky

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Murexin Energy Mineral Dämmplatten)

Vysokokvalitné minerálne tepelnoizolačné platne rozmeru 50x100 cm s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Dodávané v hrúbkach od 4 cm až po 12 cm.
Spotreba: 2 ks/m2
cena na vyžiadanie

Murexin Energy Textile

(Murexuin Energy Textile)

Alkáliám odolná systémová sklotextilná mriežka určená na zapracovanie do výstužnej vrstvy malty Murexin Energy Top,
Murexin Energy Star a Murexin Energy Diamond Maximo M 70.
Plošná hmotnosť: 145g/m2, pevnosť v ťahu: 1500 N/50mm, veľkosť ôk 4x4,5 mm
Spotreba: 1,1 bm/m2

55 m2

šírka: 1,0 m , dĺžka: 50 m

33 ks/pal.

0,792

4012

52,27

Pancierová sieťka
Sklotextilná sieťka so zvýšenou pevnosťou (280 g/m2) určená na vytvorenie výstužnej vrstvy v častiach so zvýšeným
mechanickým zaťažením, ako napr. sokle, prízemné časti budov a pod. Alkáliám odolná.
Spotreba: 1,1 bm/m2

25 m2

šírka: 1,0 m , dĺžka: 25 m

593-001-003

1,963

58,89

9. Penetračné nátery a omietky

Murexin Energy Primer

(Murexin Energy Primer)

Vysokokvalitný univerzálny penetračný náter na prípravu podkladov pod Murexin omietky Crystal, Brillant, Furioso,
Clean a Design.
Spotreba: 0,15 - 0,3 kg/m2 podľa nasiakavosti podkladu

5 kg
25 kg

172

48 ks/pal.
24 ks/pal.

11913
11465

3,199
2,329

19,19
69,87
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9. Penetračné nátery a omietky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Murexin Energy Brilliant akrylátová omietka

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Murexin Energy Briliant)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na akrylátovej báze vhodná do interiéru a exteriéru.
Faktor difúzneho odporu: µ= 110-140
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Štruktúra
K 1,5 škriabaná
K 2,0 škriabaná
K 3,0 škriabaná
R 2,0 ryhovaná
R 3,0 ryhovaná

Veľkosť zrna
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
2,0 mm
3,0 mm

Spotreba
2,5 kg/m2
2,9 kg/m2
3,9 kg/m2
2,8 kg/m2
3,9 kg/m2

Balenie: 25 kg

13519
13519
13519
13520
13520
1,831

24 ks/pal.

Murexin Energy Crystal silikátová omietka

54,93

(Murexin Energy Crystal)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na silikátovej báze vhodná do interiéru a exteriéru.
Faktor difúzneho odporu: µ= 30-50
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Štruktúra
Veľkosť zrna
K 1,5 škriabaná
1,5 mm
K 2,0 škriabaná
2,0 mm
K 3,0 škriabaná
3,0 mm
R 2,0 ryhovaná
2,0 mm
R 3,0 ryhovaná
3,0 mm

Spotreba
2,5 kg/m2
2,9 kg/m2
3,9 kg/m2
2,8 kg/m2
3,9 kg/m2

Balenie: 25 kg

13532
13532
13532
13535
13535
1,950

24 ks/pal.

Murexin Energy Furioso silikónová omietka

58,50

(Murexin Energy Furioso)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na silikónovej báze vhodná do interiéru a exteriéru.
Faktor difúzneho odporu: µ= 40-60
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Štruktúra
Veľkosť zrna
K 1,5 škriabaná
1,5 mm
K 2,0 škriabaná
2,0 mm
K 3,0 škriabaná
3,0 mm
R 2,0 ryhovaná
2,0 mm
R 3,0 ryhovaná
3,0 mm

Spotreba
2,5 kg/m2
2,9 kg/m2
3,9 kg/m2
2,8 kg/m2
3,9 kg/m2

Balenie: 25 kg

13546
13546
13546
13549
13549
2,164

24 ks/pal.

Murexin Energy Clean nano-silikátová omietka

64,92

(Murexin Energy Clean)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na minerálnej báze vhodná do interiéru a exteriéru. Extrémne odolná
omietka voči zašpineniu, samočistiaca, vodoodpudivá, odolná proti poveternostným vplyvom, s výbornou paropriepustnosťou.
Faktor difúzneho odporu: µ= 20 - 30
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Veľkosť zrna
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Balenie: 25 kg
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Spotreba
2,5 kg/m2
2,9 kg/m2
3,9 kg/m2

14526
14526
14526
24 ks/pal.

3,547

106,41

173

Nátery

• samočistiaca
• pre ručné a strojné
spracovanie

Štruktúra
K 1,5 škriabaná
K 2,0 škriabaná
K 3,0 škriabaná

9. Penetračné nátery a omietky
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Murexin Energy Fine silikónová omietka

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Murexin Energy Fine)

Silikónová omietka s veľkosťou zrna 1mm, určená na omietnutie dekoračných fasádnych prvkov a dekoračných profilov.
V exteriéri iba na malé plochy!
Faktor difúzneho odporu: µ= 60 - 80
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World
Štruktúra
K 1,0 škriabaná

Veľkosť zrna
1,0 mm

Spotreba
2,0 kg/m2

Balenie: 25 kg

13589
2,817

24 ks/pal.

Murexin Energy Design akrylátová omietka

84,51

(Murexin Energy Design)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na akrylátovej báze vhodná do interiéru a exteriéru. Je určená
na dekoratívne časti fasády. Nie je vhodná na celoplošnú úpravu fasády.
Faktor difúzneho odporu: µ= 121
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World
Štruktúra
K 1,5 škriabaná
K 2,0 škriabaná
K 3,0 škriabaná

Veľkosť zrna
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

Balenie: 25 kg

Spotreba
2,5 kg/m2
2,9 kg/m2
3,9 kg/m2

13571
13572
13573
5,926

24 ks/pal.

177,78

Murexin Energy Creative - mozaiková omietka
(Murexin Energy Creative)

Hotová, k použitiu pripravená, vode odolná omietka z farbených kremičitých pieskov na akrylátovej báze. Maximálna
zrnitosť: 2 mm
Faktor difúzneho odporu: µ= 110 až 140 Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World
Spotreba: 5,5 kg/m2

25 kg

174

24 ks/pal.

13588

2,749

82,47
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9. Penetračné nátery a omietky

Murexin Energy Creative - farby:
(Dodacie podmienky: dodacia lehota 5 dní, minimálny odber 30 kg)

M 301

M 302

M 303

M 304

M 305

M 306

M 307

M 308

M 309

M 310

M 311

M 312

M 313

M 314

M 315

M 316

M 317

M 318

M 319

M 320

M 321

M 322

M 323

M 324

M 325

M 326

M 327

M 328

M 329

M 330

M 331

M 332

M 333

M 334

M 335
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Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

175

Nátery

M 336

10. Fasádne farby
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

Murexin Energy Brilliant akrylátová farba

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

(Murexin Energy Brilliant Farbe)

Farba na akrylátovej báze pre použitie v interiéri aj exteriéri. Farba žiarivých farieb odolná proti poveternostným vplyvom,
dobre priepustná pre vodnú paru. Vhodná na všetky minerálne podklady a vrchné omietky, na staré a nové syntetické
omietky a nátery.
Faktor difúzneho odporu: µ= 200 až 250
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Spotreba: cca 0,35 l/m2 základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5l
14 l

48 ks/pal.
24 ks/pal.

27304
27347

Murexin Energy Crystal silikátová farba

11,239
10,465

67,43
175,81

(Murexin Energy Crystal Farbe)

Minerálna farba na silikátovej báze pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Zasychá bez pnutia a nevytvára filmovú vrstvu. Je
vodoodpudivá, odolná proti poveternostným vplyvom, dobre priepustná pre vodnú paru.
Faktor difúzneho odporu: µ= 40 až 60
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Spotreba: cca 0,35 l/m2 základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5l
14 l

48 ks/pal.
24 ks/pal.

27350
27349

Murexin Energy Furioso silikónová farba

12,806
11,716

76,84
196,83

(Murexin Energy Furioso Farbe)

Extrémne vodoodpudivý dekoračný a ochranný náter na silikónovej báze s veľmi dobrou priepustnosťou vodnej pary na
všetky minerálne podklady a vrchné omietky, na staré a nové syntetické omietky a nátery.
Faktor difúzneho odporu: µ= 80 až 120
Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.
Spotreba: cca 0,35 l/m2 základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5l
14 l

48 ks/pal.
24 ks/pal.

Murexin Energy Clean silikátová farba

27355
27356

13,550
12,006

81,30
201,70

(Murexin Energy Clean Farbe)

Priamo na použitie pripravená farba so samočistiacim efektom na báze vysokokvalitných silikátov s veľmi veľkou
paropriepustnosťou využívajúca najnovšie poznatky z oblasti nanotechnológií. Má výbornú prídržnosť na všetkých
bežných minerálnych stavebných podkladoch, na silne alkalických podkladoch, silikátových omietkach a náteroch. Vhodná na natieranie prírodných, dýchajúcich podkladov v exteriéri a interiéri, novo omietnutých podkladov, ako aj podkladov
pri rekonštrukciách. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Faktor difúzneho odporu: µ= 30 - 40 Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.

• samočistiaca
• inovatívne
silikátové spojivá

Spotreba: cca 0,35 l/m2 základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5l
14 l

48 ks/pal.
24 ks/pal.

Murexin Energy Real Colour akrylátová farba

27351
27352

14,180
13,537

85,08
227,42

(Murexin Energy Design Farbe)

Kvalitný, výdatný, fasádny náter na báze čistého akrylátu pre vytvorenie intenzívnych a žiarivých farieb. Vhodný v interiéri
aj exteriéri na minerálne a organicky viazané omietky, stierky a betón. Aplikácia na zatepľovací systém je celoplošne
možná v závislosti od hodnoty HBW.
Spotreba: cca 0,35 l/m2 základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.
5l
14 l
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48 ks/pal.
24 ks/pal.

27353
27354

19,468
18,150

116,81
304,92
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11. Profily a príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Omietnik rohový so sieťkou - vnútorný

Dĺžka profilu: 2,5 m
Materiál: PVC, sklovlák. mriežka

2,5 m
2,5 m

PVC + sieťka 145 g
AL + sieťka 145 g

100 x 100 mm
100 x 100 mm

153960
153930

0,897
0,929

2,69
2,79

155311

5,890

19,44

154060
154070
154080

1,257
1,330
1,404

3,02
3,19
3,37

154280

16,604

49,81

Dilatačný profil so sieťkou

Dĺžka profilu: 2,75 m
Materiál: Koextrúzia PVC + mPVC + sieťka 145 g

2,75 m

6 mm

Ukončovací profil „L“ so sieťkou

Dĺžka profilu: 2,0 m
Materiál: PVC + sieťka 145 g

2,0 m
2,0 m
2,0 m

3 mm
6 mm
15 mm

Ukončovací profil pri oplechovaní
2,5 m
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Nátery

Dĺžka profilu: 2,5 m
Materiál: PVC + sieťka 145 g

11. Profily a príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Okenný tesniaci profil
PVC profil bez sklotextilnej sieťky vytvárajúci pružný spoj s okennou konštrukciou.
Dĺžka profilu: 2,4 m

2,4 m
2,4 m

6 mm
9 mm

0,525
0,716

1,51
2,06

1,103

3,18

1,586

47,58

579-000-002

2,055

4,93

576-000-004

0,536

1,61

576-000-012

0,570

1,71

582-000-001
582-000-002

Okenný tesniaci profil APU so sieťkou

PVC profil so sklotextilnou sieťkou vytvárajúci pružný spoj s okennou konštrukciou.
Dĺžka profilu: 2,4 m

2,4 m

6 mm

583-000-001

Rohový profil FLEXI

PVC profil so sklotextilnou sieťkou na spevnenie nároží s iným ako 90° uhlom.
Dĺžka profilu: 25,0 m

25 m

576-000-016

Podparapetný profil LPE

PVC profil so sklotextilnou sieťkou vytvárajúci pružný spoj parapety a omietky.
Dĺžka profilu: 2,0 m

2,0 m

Rohový profil PVC so sieťkou

PVC profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci nárožie.
Dĺžka profilu: 2,5 m

2,5 m

Rohový profil AL so sieťkou

Hliníkový profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci nárožie.
Dĺžka profilu: 2,5 m

2,5 m
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11. Profily a príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Nadokenný profil PVC s nepriznaným odkvapom
PVC profil s okapom a so sklotextilnou sieťkou spevňujúci vodorovné nárožie.
Dĺžka profilu: 2,0 m

579-000-000

1,082

2,60

579-000-001

1,119

3,36

637-000-002

1,201

3,60

1,462
1,591
1,760
1,923
2,072
2,850
3,212
3,566
3,745
3,916
5,703
6,178

4,39
4,77
5,28
5,77
6,22
8,55
9,64
10,70
11,24
11,75
17,11
18,53

2,0 m

Layerov odkvapový profil Profi

PVC profil s okapom a so sklotextilnou sieťkou spevňujúci vodorovné nárožie.
Dĺžka profilu: 2,5 m

2,5 m

Omietnik PVC so sieťkou na oblúky

PVC profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci oblúkové nárožie.
Dĺžka profilu: 2,5 m

2,5 m

Zakladací soklový profil pre Murexin ESS

Hliníkový profil na uzavretie zatepľovacieho systému nad soklom alebo oknami.
Dĺžka profilu: 2,5 m. Hrúbka profilu 0,7 mm
hrúbka profilu

2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

43 mm
53 mm
63 mm
73 mm
83 mm
103 mm
123 mm
143 mm
153 mm
163 mm
183 mm
203 mm

0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm

563-000-004
563-000-005
563-000-006
563-000-007
563-000-008
563-000-010
563-000-012
563-000-014
563-000-015
563-000-016
563-000-018
563-000-020

Odkvapový profil PVC pre zakladací profil

Ukončovací profil so sklotextilnou sieťkou na esteticky a technicky správne ukončenie tenkovrstvovej ušlachtilej omietky
pri zakladacom soklovom profile.
Dĺžka profilu: 2,5 m

Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

579-001-250

1,539

4,62
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Nátery

2,5 m

11. Profily a príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Dilatačný profil E

PVC profil so sklotextilnou mriežkou a PVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie
podkladu v priebežnej stenovej časti.
Dĺžka profilu: 2,5 m

2,5 m

7,880

580-000-005

23,64

Dilatačný profil V

PVC profil so sklotextilnou mriežkou a PVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie
podkladu v rohovej stenovej časti.
Dĺžka profilu: 2,5 m

2,5 m

580-000-006

7,880

23,64

155300

10,121

303,63

Krycí profil pre dilatačný profil E, V
PVC profil na prekrytie škáry dilatačných profilov E a V.
Dĺžka profilu: 25 m

25 m

Podložka k zakladaciemu soklovému profilu
PVC podložka na vyrovnanie nerovností medzi podkladom a zakladacím soklovímprofilom.
cena za kartón

1 kart.
1 kart.
1 kart.

3 mm
5 mm
10 mm

50 ks / kartón
50 ks / kartón
50 ks / kartón

575-026-003
575-023-005
575-027-010

4,349
4,898
6,260

5,22
5,88
7,51

575-000-000

2,129

2,55

Spojka k zakladaciemu soklovému profilu
Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov.
Dĺžka profilu: 1,0 m

1,0 m

Vzorkovnica Murexin World

Prenosná vzorkovnica novej škály farieb tenkovrstvých omietok a farieb Murexin World pre rok 2017.
1 ks
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cena na vyžiadanie
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11. Profily a príslušenstvo
Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERM

Skrutkovacia kotva s európskym certifikátom ETA. Kotva sa zapúšťa do izolantu priamo pri montáži pomocou nástroja
STR tool 2G. Upevnenie v betóne, plných a dierovaných stavebných materiáloch, v betóne z ľahčeného kameniva a tak
isto upevnenie v pórobetóne a plynosilikátoch (kategórie A, B, C, D, E). Kotevná hĺbka 25 mm.
Kotevná hĺbka v materiáloch kategórie E min. 65 mm. Piemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm
Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS

1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.

115 mm
100 ks/kart.
135 mm
100 ks/kart.
155 mm
100 ks/kart.
175 mm
100 ks/kart.
195 mm
100 ks/kart.
215 mm
100 ks/kart.
235 mm
100 ks/kart.
255 mm
100 ks/kart.
275 mm
100 ks/kart.
295 mm
100 ks/kart.
Iné dĺžky na vyžiadanie

cena za kartón

STRU2G115
STRU2G135
STRU2G155
STRU2G175
STRU2G195
STRU2G215
STRU2G235
STRU2G255

36,409
41,696
51,197
59,649
73,364
78,642
89,198
99,754
126,307
142,506

43,69
50,04
61,44
71,58
88,04
94,37
107,04
119,70
151,57
171,01

Natĺkacia kotva H4 eco EJOTHERM

Univerzálna natĺkacia kotva s oceľovým tŕňom s európskym certifikátom ETA. Upevnenie v betóne, plných a dierovaných
stavebných podkladoch (ategórie A, B, C, D, E). Piemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm. Kotevná hĺbka 25 mm, pri
podkladoch D, E je 65 mm.
Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS

1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.

155 mm
100 ks/kart.
175 mm
100 ks/kart.
195 mm
100 ks/kart.
215 mm
100 ks/kart.
235 mm
100 ks/kart.
255 mm
100 ks/kart.
275 mm
100 ks/kart.
295 mm
100 ks/kart.
Iné dĺžky na vyžiadanie

cena za kartón

ECOH4155
ECOH4175
ECOH4195
ECOH4215
ECOH4235
ECOH4255

23,751
26,918
31,668
36,418
41,168
47,502
54,891
61,225

28,50
32,30
38,00
43,70
49,40
57,00
65,87
73,47

Natĺkacia kotva H3 EJOTHERM

Tanierová natĺkacia kotva s plastovým tŕňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A,
B, C podľa ETAG 014. Priemer taniera 60 mm. Priemer drieku 8 mm. Kotevná hĺbka 25 mm.
Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS

75 mm
200 ks/kart.
95 mm
200 ks/kart.
115 mm
200 ks/kart.
135 mm
200 ks/kart.
155 mm
200 ks/kart.
175 mm
100 ks/kart.
195 mm
100 ks/kart.
215 mm
100 ks/kart.
235 mm
100 ks/kart.
Iné dĺžky na vyžiadanie
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cena za kartón

H3075
H3095
H3115
H3135
H3155
H3175
H3195
H3215
H3235

35,482
35,912
37,241
39,902
43,448
24,384
28,818
35,910
44,335

42,58
43,09
44,69
47,88
52,14
29,26
34,58
43,09
53,20
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1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
1 kart.
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Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ

kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Zátka Ejotherm STR U - EPS
Špeciálne prispôsobená systémová zátka z polystyrénu určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a
Ejotherm STR H.
biela
šedá

100 ks/kart
100 ks/kart

8593000093
8593111070

7,280
9,100

8,74
10,92

NOVINKA

Zátka Ejotherm STR U - MW
Špeciálne prispôsobená systémová zátka z minerálnej vlny určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a
Ejotherm STR H.
minerálna vlna

100 ks/kart

8593000098

14,040

16,85

NOVINKA

Montážny prípravok Ejotherm STR tool 2G
Rotačný montážny prípravok pre montáž skrutkovacích tanierových kotiev Ejotherm STR U 2G v kontaktných zatepľovacích systémoch s EPS izolantom. Pomocou prípravku sa jednoducho dosiahne presné, čísté a rovnomerné zapustenie
kotvy do izolantu. Šesťhranná nastavovacia tyč pre použitie v štandardnom skľúčidle.

NOVINKA

1 sada

Čistič fasád

9129000000

115,500

138,60

(Fassadenkrafreiniger konzetrat)

Vysoko účinný čistič pre odstránenie veľmi odolných nečistôt na stenách. Čistí rýchlo a dôkladne staré znečistenia spôsobené poveternostnými vplyvmi, ktoré v priebehu rokov vnikli do pórov podkladu. Vhodný na tehlové fasády, kamenné a
betónové steny, murivo, a pod. Pomer riedenia s vodou je závislý na stupni znečistenia 1:10 až 1:50
Spotreba: podľa stupňa znečistenia
1l
15 l
30 l

182

900055001
900055015
900055030

68,264
53,812
51,269

81,92
968,62
1 845,68
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Vyššia efektivita pri maľovaní
Správna príprava stien a stropov pred maľovaním je základom pre kvalitnú a trvácnu
povrchovú úpravu. Preto je dôležité pred nanesením samotnej farby, najskôr natrieť
povrch penetračným náterom, čím sa zjednotí nasiakavosť povrchu.
Tento krok je možné v niektorých prípadoch preskočiť použitím nového základného náteru LF 11
od Murexinu.
Biely základný náter LF 11 na disperznej báze je
penetračný náter a farba v jednom. Následne stačí
už len jeden náter interiérovou disperznou farbou
a maľovka je hotová. To znamená, že s bielym základným náterom LF 11 ušetríte jeden pracovný
krok. Interiérové farby na disperznej a silikónovo-živičnej báze sa môžu nanášať na základný náter
už po 4 - 6 hodinách.
Optimálna príprava podkladu samozrejme nespočíva len v aplikácií jedného základného náteru. Je
dôležité vedieť, aký bude použitý konečný náter a
na aký druh podkladu bude nanesený. Tu môže
nastať množstvo kombinácií. Aby bolo jednoduché
vybrať si ten správny materiál pre dané podmienky,
ponúka vám Murexin na nasledujúcich stranách tie
správne produkty.
V tabuľke je uvedený zoznam skúšobných metód,
ktoré sa používajú pre klasifikáciu podkladu.

t!
Tip na produk

Skúška
podkladu

Skúšobná metóda

Vyhodnotenie

Zásaditosť

navlhčiť destilovanou vodou a priložiť pH papierik

keď je pH > 8, je zásaditý

Výkvety

kontrola voľným okom

viditeľné biele soľné
výkvety

Vlhkosť

kontrola voľným okom

viditeľné vlhké fľaky, farebné odlišnosti a ohraničenia
vlhkých plôch

Pevnosť
povrchovej
vrstvy

Za prvé povrch pretrieť
rukou.
Za druhé povrch
prebehnúť drsným predmetom.
(napr. brúsnym papierom)

prašný alebo kriedujúci

Plesne

kontrola voľným okom

tmavé znečistenia

Trhliny

kontrola voľným okom

väčšie trhliny treba
konzultovať so stavbyvedúcim

Nasiakavosť

navlhči vodou

nasiakvý podklad rýchlo
vsakuje vodu a ostávajú
tmavšie miesta;
na nenasiakavom podlade
sa vytvárajú stekajúce
kvapky.

Sintrová vrstva

sintrovú vrstvu zoškrabať
alebo zbrúsiť, následne
navlhčiť vodou

pri suchom podklade:
hladký povrch s malou
nasiakavosťou,
po navlhčení stmavnú ryhy
po brúsení

• Vysoká krycia schopnosť
• Zefektívňuje pracovný
postup
• Na pieskujúce a nasiakavé
podklady
Viac informácií na strane č. 160
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Nátery

Biely základný náter LF 11

Ekologicky a rýchlo = Murexin
Vývoj a výroba ekologických materiálov šetrných k životnému prostrediu je v
Murexine hlavnou prioritou už dlhé roky. Krátke prepravné trasy, podpora miestnych
pracovných príležitostí, vytváranie hodnôt v regióne - to sú hodnoty, ktoré dnes
platia rovnako ako profesionálna kvalita, nízke emisie a obsah rozpúšťadiel.
Významný podiel na kvalite a pohodlí bývania
má vnútorná klíma. Dobrá vnútorná klíma pozitívne vplýva na zdravie človeka. Teplota a vlhkosť
vzduchu majú rovnaký vplyv na zdravie, ako chemické zloženie vzduchu (napr. znečisťujúce látky,
pachy, výmena vzduchu, rýchlosť jeho prúdenia
atď.).
Ľudia sa začnú zaujímať o vlhkosť vzduchu až
vtedy, keď presiahne optimálne hodnoty. Prílišná vlhkosť je príčinou kondenzácie vodnej pary
a vzniku plesní, naproti tomu nízka vzdušná vlhkosť spôsobuje problémy ako suché sliznice, pálenie očí a praskanie pier. Príliš nízkou vzdušnou
vlhkosťou netrpia len ľudia, ale aj materiály ako
drevo, koža alebo plast, ktoré sa postupne vysúšajú a následne popraskajú.
Významným pomocníkom pri regulácii vzdušnej vlhkosti v miestnosti sú materiály ako
napr. hlina, ktoré sú paropriepustné a dokážu vlhkosť pohltiť prípadne odovzdať.

!
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Jemná vápenná stierka
Durapid CA 480
• na báze prírodného
vápna
• veľmi paropriepustná
• zlepšuje klímu miestnosti
Viac informácií na strane č. 163
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Murexin vyvinul pre tento účel vápennú stierku
Durapid CA 480. Hlinené stierky sú ďalším krokom
vývoja čisto prírodných stierkových hmôt.
Vápennú stierku Murexin Durapid CA 480 je možné
nanášať ručne alebo pomocou airless zariadení.
V spojení s penetračným náterom Silikátový základ
Fixativ SK 11 dostanete dokonalý systém na reguláciu vzdušnej vlhkosti v miestnosti.Je vhodná na finálne vyrovnanie sanačných sušiacich omietok KEMASAN.
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

Nechajme sa inšpirovať farbami
Najčastejšie sa obklopujeme bielou farbou. Ale prečo nebyť kreatívny, keď existuje
toľko odtieňov farieb - teplé a studené, svetlé až tmavé, jemné a sýte.
Vezmime si príklad z južný krajín a vymaľujme naše
izby v slnečných a zemitých odtieňoch, kto má odvahu, nech sa inšpiruje angličanmi a ich tmavými
tónmi, alebo vpustíme na naše steny pastelové
farby morského pobrežia. U nás fantázia nepozná
hranice.

Triedy kvality

Vysoko kvalitné farby na steny majú podľa normy
EN 13300 spĺňať rôzne parametre. Jeden z nich je:
Odolnosť proti oteru za mokra. Toto kritérium rozMIX- Systém
skupiny farieb HBW

Stupeň lesku

1

matný

hoduje, ako je farba odolná voči opakovanému čisteniu. Odolnosť proti oteru za mokra je rozdelená
do piatich tried podľa úbytku hrúbky vrstvy náteru
pri počte cyklov.
Najodolnejšie farby v triede č.1 majú úbytok
< 5μm pri 200 umývacích cykloch a najmenej odolné majú úbytok ≥ 70 μm pri 40 cykloch. Pre bytové
a kancelárske priestory sú odporúčané farby triedy
2 až 4.
Odolnosť proti oteru za
mokra

Krycia schopnosť
(kontrastný pomer)

pri výdatnosti
m2/l

4

2

6,5

3

2

8,5

3

2

7,0

3

2

9,0

1

2

8,0

1

2

8,0

Na

e

ss
e

ss
e

Na
Na

ss
e

matný

ss

ss

1-4

abriebkla

EN 133
ch

Na

hrubo matný

ss

00

1-4

abriebkla

EN 133
ch

Na

Int. farba Maximo AM 2700

ss

00

matný

abriebkla

EN 133
ch

Na

Austro Norm AN 750

matný

ss

00

1

Na

Profi Weiss PW 400

EN 133
ch

00

Raumweiß RW 150

Na

Disperzné farby

abriebkla

ss

e

ss
e

Na

abriebkla

EN 133
ch

ss

Na

polo matný

ss

00

1-4

Na

Seidenlatex LX 6000

EN 133
ch

00

Mattlatex LX 5000

Na

Latexové farby

abriebkla
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Interiérová farba
Maximo AM 2700

Viac informácií na strane č. 165
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Nátery

• Umývateľná
• Výborná krycia schopnosť
• Vysoká výdatnosť
• Tónovateľná
• Hrubo matná

Ochrana a zušľachtenie dreva
Murexin má pre každý typ dreva zodpovedajúce výrobky. Ponúka široký sortiment
výrobkov na ochranu a zušľachtenie dreva.
Drevo je jeden z najobľúbenejších materiálov. Možno je to tým, že sprostredkováva rôznorodé dojmy
v závislosti od jeho opracovania.
Drevo je predovšetký v exteriéri vystavené pôsobeniu rozličných vplyvov ako sú voda, sucho, teplo,
mráz, slnečné žiarenie, vietor a sneh. Toto všetko
výrazne pôsobí na životnosť dreva.
UV-žiarenie rozkladá štruktúru dreva, dažď, mráz
a sucho spôsobuje praskanie, vlhko podporuje rast
drevokazných húb a rias.

Viditeľná príroda
Základný náter, karbolin, furtoleum alebo lazúra každý si vyberie podľa poteby a svojho vkusu. Lazúry vytvárajú priehľadný tónovaný ochranný film,
ktorý zachováva viditeľnú prirodzenú štruktúru dreva.
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Aqua lazúra na drevo HL 3500

• Vodou riediteľná
• Na báze alkydových
živíc
• Hĺbkový účinok
Viac informácií na strane č. 168
186

Interiér alebo exteriér
Murexin má pre každý typ dreva a jeho použitie v
exteriéry zodpovedajúce produkty. Ponúka široký
sortiment výrobkov na ochranu a zušľachtenie drevených plotov, dverí, okien, okeníc, striech, kompletných dreveníc a drevostavieb.
S Murexin nátermi budú dlho pekné, atraktívne a
zdravé. Aj pre použitie v interiéri má Murexin bohatú ponuku výrobkov, ktoré zachovajú dreveným
podlahám, schodom, zábradliam, dverám, oknám,
zárubniam, ale aj drevenému nábytku neporušený
povrch a štruktúru.
Cenník Murexin 2019 :: Verzia II.

Essence of Colours
Paleta 25 harmonicky zladených farieb
predstavujúcich „živly“ zeme
Na princípe piatich základných čínskych prvkov (drevo, oheň, zem, kov
a voda) vytvoril Murexin novú paletu farieb „Essence of Colours“. Táto
paleta farieb predstavuje protikladné, teplé alebo studené odtiene pomocou
ktorých viete harmonicky stvárniť každé prostredie. Neustály zhon a
rýchlosť napredovania súčasnej materialistickej doby bol podnetom pre
vytvorenie novej harmonickej kolekcie farieb.
Cesta k sebe samému

Pod heslom „Cesta k sebe samému“ naši odborníci z odvetvia farieb a náterov vytvorili paletu farieb, ktorá nám má pomôcť vybudovať
harmóniu v našom hektickom svete. Znalosť
pôsobenia jednotlivých farieb na naše vedomie
je cestou k sebe samým.

Výhody novej palety farieb
• Znalosť vplyvu farieb
• Návrhy kombinácie farieb
• Harmónia pre každé prostredie

187
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co

Dnešný ľudia sú pod neustálym náporom nových dojmov a podnetov, ktorým sú vystavený
každý deň, a preto viac a viac túžia po kľude
a bezpečí. Ruch a príliš veľký tlak môže v ľuďoch vyvolávať stres, čo ich núti hľadať rôzne
možnosti ako si vytvárať svoje miesta oddychu
a pokoja. Harmonicky zladené farby v priestore
sú jednou z ciest ako takéto miesta vytvoriť.
Nový vzorkovník farieb bol navrhnutý ako poradenský nástroj pre obchodníkov a pomôcka pri
výbere farieb pre zákazníkov.

of

Menej je viac

Murexin MIX-System. Tónovanie podľa HBW
S Murexin tónovacím systémom MIX 24
máte na výber. 30.000 rôznych farebných
odtieňov pre 16 rôznych farieb a lakov sa
postará o to, že dostanete produkt vo farbe akú si želáte. Je to len na vašej fantázii, či chcete atmosféru pastelových alebo
výrazných intenzívnych farieb.
Kým svetlé farby možno tónovať pridaním
pomerne malého množstva pigmentu do
bielej bázy produktu, tmavé a intenzívne
farby sa dosiahnu pridaním nepomerne
vyššieho množstva pigmentu do transparentnej bázy. Výsledkom je produkt, ktorý
má výborné krytie a výsledný intenzívny
farebný efekt.
Z tohto dôvodu rozdeľujeme tónovanie
na základe stupňa svetlosti farby – HBW
(z nemeckého Hellbezugswert). Ako názov napovedá, táto hodnota predstavuje
jasnosť farebného odtieňa v percentách.

Skupiny farieb
Skupina farieb

1

2

3

4

HBW v %

50 - 100

25 - 49,9

10 - 24,9

0 - 9,9

Na základe hesla „platíte iba za to, čo vám
naozaj dáme“ sú farebné odtiene rozdelené do 4 farebných skupín založených
na HBW a v rozdielnom množstve potrebného pigmentu v kilogramoch a litroch.
Týmto zabezpečíme, že platíte len to, čo
naozaj požadujete.
Zostáva objasniť, ako určiť HBW
požadovaného odtieňa. Veľa farebných
vzorkovníkov (ako naš Murexin Europe)
už obsahujú tieto informácie, pretože sú
dôležité pre exteriérové farby. Pri týchto farbách nám udávané číslo určuje %
odrazeného slnečného žiarenia. Hodnoty HBW a rozdelenie do skupín pre

najbežnejšiu farebnú škálu RAL sme
usporiadali v samostatných tabuľkách. Ak
sa potrebujete dozvedieť ďalšie údaje o
jednotlivých skupinách požadovaných farieb, informujte sa u svojho obchodného
zástupcu.
Pomocou skupín farieb, chceme našim
zákazníkom, poskytnúť spravodlivý tónovací systém, ktorý je založený na
skutočných nákladoch.
*)APS-prísada:
Ponúkame Vám prísady pre vnútorné i
vonkajšie farby na prevenciu proti riasam,
hubám a plesniam.

Drevo

Essence of colours - vzorkovník farieb

H 14 
HBW 38
Prospering Green

H 13 
Juicy Sprout

HBW 53

H 12 
Early Bud

HBW 61

H 11 
Delicate Seed

HBW 68

F 95 
Hot Glow

HBW 20

F 94 
Burning Heat

HBW 36

F 93 
Roasting Sun

HBW 48

F 92 
Sudden Blaze

HBW 58

F 91 
Bright Flame

HBW 79

E 25 
My Land

HBW 23

E 24 
Fertile Plain

HBW 56

E 23 
Good Earth

HBW 65

E 22 
Warm Dust

HBW 74

E 21 
Sand Stone

HBW 83

M 85 
Heavy Metal

HBW 42

M 84 
Drawn Sword

HBW 61

M 83 
Sharp Blade

HBW 39

M 82 
Copper Plate

HBW 33

M 81 
Iron Lady

HBW 64

W 75 
Deep Ocean

HBW 21

W 74 
Cloudy Bay

HBW 36

W 73 
Silent Lake

HBW 39

W 72 
Radiant River

HBW 65

W 71 
Crystal Creek

HBW 82

Voda

Kov

Zem

Oheň

H 15 	 HBW 28
Strong Timber
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RAL vzorkovník farieb

RAL 1000
GRÜNBEIGE

HBW 51

RAL 1001
BEIGE

HBW 48

RAL 1002
SANDGELB		

HBW 46

RAL 1003
SIGNALGELB		

HBW 49

RAL 1004
GOLDGELB

HBW 41

RAL 1005
RAL 1006
HBW 35
HONIGGELB		
MAISGELB		
		

HBW 38

RAL 1007
NARZISSENGELB

HBW 37

RAL 1011
BRAUNBEIGE

HBW 28

RAL 1012
ZITRONENGELB

HBW 47

RAL 1013
PERLWEISS

HBW 72

RAL 1014
ELFENBEIN

HBW 58

RAL 1015
RAL 1016
HBW 68
HELLELFENBEIN
SCHWEFELGELB
		

HBW 72

RAL 1017
SAFRANGELB

HBW 50

RAL 1018
HBW 64
ZINKGELB		

RAL 1019
GRAUBEIGE

HBW 31

RAL 1020
OLIVGELB

HBW 31

RAL 1021
RAPSGELB

HBW 55

RAL 1023
VERKEHRSGELB

HBW 53

HBW 33

RAL 1027
CURRYGELB

HBW 26

RAL 1028
MELONENGELB

HBW 48

RAL 1032
GINSTERGELB

HBW 43

RAL 1033
DAHLIENGELB

HBW 45

RAL 1034
PASTELLGELB

HBW 44

RAL 1037
SONNENGELB

HBW 41

RAL 2000
GELBORANGE		

HBW 29

RAL 2001
ROTORANGE

HBW 17

RAL 2002
BLUTORANGE

HBW 17

RAL 2003
PASTELLORANGE

HBW 35

RAL 2004
REINORANGE

HBW 25

RAL 2008
HELLROTORANGE

HBW 30

RAL 1024
OCKERGELB

RAL 2009
HBW 24
VERKEHRSORANGE

RAL 2011
RAL 2010
HBW 23
SIGNALORANGE
TIEFORANGE
		

HBW 30

RAL 2012
LACHSORANGE

HBW 26

RAL 3001
RAL 3000
HBW 13
FEUERROT
SIGNALROT
		

HBW 11

RAL 3002
KARMINROT		

HBW 12

RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
HBW 9
HBW 8
HBW 7
RUBINROT		
PURPURROT		
WEINROT		
SCHWARZROT
						

HBW 6

RAL 3011
HBW 9
RAL 3009
OXIDROT
BRAUNROT
		

HBW 9

RAL 3012
BEIGEROT		

HBW 33

RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
HBW 12
HBW 28
HBW 44
TOMATENROT		
ALTROSA		
HELLROSA		
KORALLENROT
						

HBW 14

Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90		
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Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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RAL vzorkovník farieb

RAL 3017
HBW 22
ROSÉ		

RAL 3018
ERDBEERROT		

HBW 19

RAL 3020
VERKERSROT		

HBW 14

RAL 3022
LACHSROT		

HBW 26

RAL 4001
HBW 18
ROTLILA		

RAL 4002
ROTVIOLETT

HBW 12

RAL 4003
ERIKAVIOLETT

HBW 25

RAL 4004
BORDEAUXVIOLETT

HBW 7

RAL 4005
HBW 20
BLAULILA		

RAL 4008
SIGNALVIOLETT

HBW 15

RAL 4009
PASTELLVIOLETT

HBW 29

RAL 4010
TELEMAGENTA

HBW 18

RAL 5000
VIOLETTBLAU

HBW 10

RAL 5001
GRÜNBLAU

HBW 9

HBW 7

RAL 5009
AZURBLAU

RAL 5008
GRAUBLAU

HBW 17

RAL 4006
VERKEHRSPURPUR

HBW 13

RAL 3031
ORIENTROT

HBW 14

RAL 4007
PURPURVIOLETT

HBW 6

RAL 5002
ULTRAMARINBLAU

HBW 8

RAL 5003
SAPHIRBLAU

HBW 7

RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
HBW 5
HBW 10
HBW 16
SCHWARZBLAU
SIGNALBLAU		
BRILLANTBLAU
				

HBW 12

RAL 5010
ENZIANBLAU

HBW 9

RAL 5011
STAHLBLAU

HBW 6

RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
HBW 24
HBW 6
HBW 22
LICHTBLAU
KOBALTBLAU		
TAUBENBLAU
				

RAL 5018
TÜKISBLAU

HBW 23

RAL 5019
CAPRIBLAU

HBW 12

RAL 6002
LAUBGRÜN

HBW 11

RAL 6003
RAL 6004
HBW 11
HBW 8
OLIVGRÜN		
BLAUGRÜN		
		

RAL 5015
HIMMELBLAU

HBW 19

RAL 5017
VERKEHRSBLAU

HBW 12

RAL 5023
FERNBLAU

HBW 17

RAL 5024
PASTELLBLAU

HBW 29

RAL 6000
PATINAGRÜN

HBW 18

RAL 6001
SMARAGDGRÜN

HBW 14

Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90		
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RAL 3027
RAL 3028
HBW 13
HIMBEERROT		
REINROT
		

RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
HBW 7
HBW 16
OZEANBLAU		
WASSERBLAU		
NACHTBLAU
				

RAL 6005
MOOSGRÜN		

HBW 7

RAL 6006
GRAUOLIV

HBW 6

HBW 8

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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RAL vzorkovník farieb

RAL 6007
FLASCHENGRÜN

HBW 7

RAL 6008
BRAUNGRÜN

HBW 7

RAL 6009
TANNENGRÜN

HBW 6

RAL 6010
GRASGRÜN

HBW 15

RAL 6011
RESEDAGRÜN

HBW 21

RAL 6012
RAL 6013
HBW 7
SCHWARZGRÜN
SCHILFGRÜN
		

RAL 6014
GELBOLIV		

HBW 8

RAL 6015
SCHWARZOLIV

HBW 7

RAL 6016
TÜRKISGRÜN		

HBW 13

RAL 6017
MAIGRÜN

HBW 20

RAL 6018
GELBGRÜN

HBW 27

RAL 6019
RAL 6020
HBW 58
WEISSGRÜN		
CHROMOXIDGRÜN
		

HBW 7

RAL 6024
RAL 6025
HBW 20
VERKEHRSGRÜN
FARNGRÜN
		

HBW 17

RAL 6026
OPALGRÜN

HBW 11

RAL 6027
RAL 6028
HBW 45
LICHTGRÜN		
KIEFERNGRÜN
		

HBW 10

RAL 7005
RAL 7006
HBW 19
MAUSGRAU		
BEIGEGRAU
		

HBW 17

RAL 6021
BLASSGRÜN

HBW 32

RAL 6022
BRAUNOLIV

RAL 6029
MINZGRÜN

HBW 14

RAL 6032
SIGNALGRÜN

HBW 19

RAL 6033
RAL 6034
HBW 23
MINTTÜRKIS		
PASTELLTÜRKIS
		

HBW 40

RAL 6037
REINGRÜN

HBW 21

RAL 7000
FEHGRÜN

HBW 26

RAL 7001
SILBERGRAU

HBW 33

RAL 7002
RAL 7003
HBW 23
OLIVGRAU		
MOOSGRAU
		

HBW 21

RAL 7004
SIGNALGRAU

HBW 35

RAL 7008
KHAKIGRAU

HBW 15

RAL 7009
GRÜNGRAU

HBW 14

RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
HBW 13
HBW 13
HBW 14
HBW 11
ZELTGRAU		
EISENGRAU		
BASALTGRAU		
BRAUNGRAU		
SCHIEFERGRAU
								

HBW 20

HBW 8

HBW 12

RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7016
HBW 8
HBW 7
HBW 10
HBW 24
HBW 10
HBW 9
ANTHRAZITGRAU
SCHWARZGRAU
UMBRAGRAU		
BETONGRAU		
GRAPHITGRAU
GRANITGRAU		
STEINGRAU
												

HBW 30

RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7031
HBW 17
HBW 45
HBW 25
HBW 28
HBW 57
HBW 32
BLAUGRAU
KIESELGRAU		
ZEMENTGRAU
GELBGRAU
LICHTGRAU		
PLATINGRAU		
STAUBGRAU
												

HBW 23

Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90		
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RAL vzorkovník farieb

RAL 7038
ACHATGRAU

HBW 45

RAL 7039
QUARZGRAU

HBW 17

RAL 7040
FENSTERGRAU

RAL 7044
RAL 7045
HBW 49
SEIDENGRAU		
TELEGRAU 1
				

HBW 31

RAL 7046
TELEGRAU 2

HBW 26

RAL 7047
TELEGRAU 4

HBW 59

RAL 8000
GRÜNBRAUN

HBW 19

RAL 8001
OCKERBRAUN

HBW 19

RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
HBW 13
HBW 13
HBW 14
HBW 11
SIGNALBRAUN
LEHMBRAUN		
KUPFERBRAUN
REHBRAUN		
OLIVBRAUN
								

HBW 12

RAL 8011
NUSSBRAUN

HBW 8

RAL 8016
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015 	
HBW 8
HBW 8
HBW 8
HBW 7
MAHAGONIBRAUN
ROTBRAUN		
SEPIABRAUN		
KASTANIENBRAUN
						

HBW 36

RAL 7042

VERKEHRSGRAU A

HBW 31

RAL 7043

VERKEHRSGRAU B

HBW 12

RAL 8019
		GRAUBRAUN
		

RAL 8017
HBW 7
SCHOKOLADEN-BRAUN

HBW 7

RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8027
RAL 8022
HBW 5
HBW 18
HBW 13
HBW 14
HBW 7
RAL 8028
HBW 8
SCHWARZBRAUN
ORANGEBRAUN
BEIGEBRAUN		
BLASSBRAUN		
LEDERBRAUN-TARNFARBE
TERRABRAUN
										

RAL 9004
HBW 6
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9011
HBW 76
HBW 68
HBW 83
HBW 4
HBW 84
RAL 9005
RAL 9001
SIGNALSCHWARZ
CREMEWEISS		
GRAUWEISS		
SIGNALWEISS		
TIEFSCHWARZ
REINWEISS		
GRAPHITSCHWARZ
												

HBW 5

RAL 9017
RAL 9018
RAL 9016
HBW 84
HBW 05
HBW 62
VERKEHRSWEISS
VERKEHRSSCHWARZ
PAPYRUSWEISS
						

Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90		
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Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.
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Abecedný zoznam výrobkov
A
Adhézna emulzia HE 20 		
Airless stierka Durapid AS 30
Alkalický čistič Colo AR 30		
Alkalický čistič Colo AR 30 		
Antistatický epoxidový náter ASV 106
Aqua farba na betón RC 414		
Aqua lak objekt PO 70 		
Aqua lak PU 80			
Aqua lazúra na drevo HL 3500
Aqua ošetrovací prostriedok
na olej AP 90 			
Aqua Parketový čistič AP 20		
Aqua Parketový čistič športových
podláh AP 30 			
Aqua parketový lak Extrem NX 85
Aqua parketový lak špeciál PS 90
Aqua Primer AP 2000		
Aqua Sealing AS 1500		
Aqua Špeciálna základovka AV 20
Aqua tmel na drevo AV 10		
Aqua tmel na drevo AV 5 pružný
Aqua Topcoat EP 150 TC		
Aqua základovka pre exotické
dreviny AV 50			
Aqua Základový gél AV 30		
Aquapox ASG 170			
Austro Norm AN 750		
Austrofaser PP 12 mm 143

Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566 27
142
163
83
126
117
169
33
33
168
38
37
37
31
33
107
107
30
30
30
107
31
30
116
165

B
156
81
82
155
121
146
160

Č

Čistič fasád			
Čistič na terasový olej RT 10		
Čistič parkiet AP 10 			

182
38
37

D

Dilatačný profil			
Dilatačný profil - nerez		
Dilatačný profil - úzky		
Dilatačný profil E			
Dilatačný profil so sieťkou		
Dilatačný profil V			
Disperzné lepidlo na obklad KD 11
Disperzné lepidlo na parkety M 522
Drenážna malta Trass DMT 40
Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330
Dvojzložkové lepidlo EL 330 PU
- elektricky vodivé			
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Emulzia pre škárovacie malty FE 85
Energy Diamond Maximo M 70
Epoxi Topcoat EP 100 TC		
Epoxidová impregnácia IH 16		
Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91
Epoxidová parozábrana 2K EP 170
Epoxidová stierka ASD 130		
Epoxidová stierka EP 2		
Epoxidová stierka EP 3		
Epoxidová škárovacia malta FMY 90
Epoxidová živica EP 220		
Epoxidová živica Express Coat EC 60
Epoxidová živicová báza EP 70 BM
Epoxidové riedidlo EP V4		
Epoxidový konečný náter farebný EP 20
Epoxy Clear Coat CC 200		
Euro Housepaint RA 100		
Euro Housepaint RA 100		

67
170
110
109
63
14
117
112
113
71
111
110
109
125
110
111
150
166

F

Farebná epoxidová živica MHF 10
Fasádna stierka Durapid FA 35
Fixačný prostriedok WL 720 		
Fixovací cement			

113
171
23
154

G



Balkónový profil - Exkluzív		
Balkónový profil - Profi		
Balkónový profil Profi		
Balkónový profil - Profi		
Balkónový profil STONE		
Betónová impregnácia TE 18		
Biely základný náter LF 11		

E

79
79
79
180
177
180
62
27
51
25
26

Glitre do epoxidovej škárovacej malty  74

H

Hladítko s Holo-top ozubením nerez
Hladítko s polkruhovými zubmi nerez
Hĺbkový čistič Colo GR 20 		
Hĺbkový čistič Colo GR 20		
Hĺbkový základ D 7 			
Hĺbkový základ LF 1		
Hĺbkový základ LF 14		
Hliníkový terasový profil		
Hliníkový terasový profil 		
HOCO - Zošívacie spony 		
HOCO - Zošívacie spony 		
Hotová stierka Durapid HS 80		
Hrubá hladená stierka Durapid XL 25
Hrubovrstvá izolačná stierka
1K Express			
Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS
Hrubovrstvá izolačná stierka
2K Standard			
Hubka a stierka na škárovanie
Hubka na umývanie FMY 90		
Hydro Basic 2K			
Hydroizolačná lepiaca malta šedá
DKM 95 				

86
85
83
126
12
50
160
81
155
15
125
164
162
135
135
135
135
85
85
54
53

Hydroizolačná lepiaca malta šedá
DKM 95 				
Hydroizolačná stierka šedá DS 28

62
137

I

Impregnácia betónovej podlahy NE 24
Impregnácia podlahy a stien IG 03
Impregnačná pasta Cura IP 30
Impregnačný lak IS 75		
Impregnačný prostriedok Cura IG 20
Impregnačný základ HL 250		
Injektážna emulzia Inject IM 55
Injektážna sada Inject IS 48		
Injektážny lievik Inject SW 30		
Interiérová farba Maximo AM 2700
Izolácia podlahovej vpuste		
Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100
Izolačná fólia DF 2K			
Izolačná páska DB 70		
Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh
Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh
Izolačná sada ADS 100 		
Izolačná samolepiaca páska DBS 50
Izolačná samolepiaca páska DBS 50
Izolačný náter 111 N		
Izolačný základ AG 3		

146
147
126
35
84
167
151
151
151
165
56
54
53
55
55
55
52
54
139
134
134

J

Jemná hladená stierka Durapid XS 40 162
Jemná sušiaca omietka na báze prirodného
Románskeho vápna Kemasan 590 F
153
Jemná vápenná stierka
Durapid CA 480 			
163

K

Kamenná pasta SP 15		
Kamenná pečať Cura SI 90 		
Kapilárny knôt Inject		
Kaučukové lepidlo CR 5 		
KH riedidlo TE 300			
Koberec z prírodného kameňa PU 1K
Kontaktné lepidlo KK 346 		
Kontaktné lepidlo KK 990 		
Kremičitý piesok			
Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8
Krycí profil pre dilatačný profil E, V
Kyselinový čistič Colo SR 30		
Kyselinový čistič Colo SR 30		

122
84
151
24
169
118
24
24
125
15
180
83
126

L

Lak 2K PU 95			
Layerov odkvapový profil Profi
Lazúra na drevo HL 2500		
Lepiaca malta do tekutého
lôžka FBS 75 			
Lepiaca malta KF 20		

34
179
167
62
59

193

Abecedný zoznam výrobkov
Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31
Lepiaca malta Profiflex KPF 35
Lepiaca malta Profiflex Maxi MB 25
Lepidlo do mokrého a adhézneho
lôžka D 391 			
Lepidlo na dizajnové podlahové
krytiny D 495 			
Lepidlo na parkety PU 560		
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539
Lepidlo na podlahové krytiny D 321
Lepidlo na podlahové krytiny D 338
Líniová farba SC 16			
Linotex Profi D 494 			
Lítiová impregnácia LI 12		

60
60
59
22
23
27
28
29
22
22
169
23
146

Ľ
Ľahká stierka Maximo LS 85		

164

M

Matný lak Ultra M 88 		
Mattlatex LX 5000			
Medený pás KB 20 			
Medený pás KB 20			
MFT - oceľové vlákna		
Miešacie vedro 30 l			
Mikrovláknitý valec			
Montážny prípravok
EJOTHERM STR tool 2G		
Mramorový piesok Colorit MG 24
Mramorový piesok Mediteran M 36
Multikraft RED 126
Murefix MF 4 			
Murexin Baukleber Plus		
Murexin Energy Brilliant 		
Murexin Energy Brilliant		
Murexin Energy Clean		
Murexin Energy Clean		
Murexin Energy Contact		
Murexin Energy Creative		
Murexin Energy Crystal		
Murexin Energy Crystal		
Murexin Energy Design		
Murexin Energy Fine		
Murexin Energy Furioso		
Murexin Energy Furioso 		
Murexin Energy minerálne fasádne
izolačné dosky 			
Murexin Energy Panel EPS-F 		
Murexin Energy Panel
EPS-F Plus Grafit			
Murexin Energy Panel XPS		
Murexin Energy Pena		
Murexin Energy Primer		
Murexin Energy Real Colour		
Murexin Energy Star 		
Murexin Energy Textile
- sklotextilná mriežka		
Murexin Energy Textile		
Murexin Energy Textile		

194

33
166
26
117
143
39
39
182
119
120
19
59
173
176
173
176
171
174
173
176
174
174
173
176
172
171
171
171
170
172
176
170
56
139
172

Murexin Energy Top			

170

N

Nadokenný profil PVC s nepriznaným
odkvapom			
Nano lak NT 100			
Natĺkacia kotva H3 EJOTHERM
Natĺkacia kotva H4 eco EJOTHERM
Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF
Nivelačná hmota CA 15? 		
Nivelačná hmota CA 20 		
Nivelačná hmota CA 60		
Nivelačná hmota Extrém NE 30
Nivelačná hmota Extrém NE 30
Nivelačná hmota Industrie FMI 50
Nivelačná hmota Industrie FMI 50
Nivelačná hmota LEWELL NA 320
Nivelačná hmota
LEWELL PR 110 PROFI		
Nivelačná hmota
LEWELL ST 215 Standard		
Nivelačná hmota
LEWELL ST 330 Standard		
Nivelačná hmota Maximo M 61
Nivelačná hmota na drevené
podlahy NH 75			
Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30
Nivelačná hmota ST 12 		
Nivelačná hmota ST 25		
Nivelačná hmota ST 25 		
Nivelačná spona			
Nivelačné kliešte 			
Nivelačný klin			

179
31
181
181
136
57
18
19
57
17
18
144
58
17
58
58
16
18
17
57
18
144
16
57
16
86
86
86

O

Objektová stierka Durapid OS 45
62
Objektové pružné lepidlo
na parkety X-Bond MS-K 509
28
Obvodová dilatačná páska
samolepiaca RS 50 			
20
Odkvapový profil PVC
pre zakladací profi			
179
Odmerné vedro 10 l 		
39
Odstraňovač epoxidových škárovacích mált
ERY 92 				
74
Odstraňovač olejových škvŕn		
126
Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50
83
Ochrana betónu a malty proti
mrazu FS 10			
142
Ochrana proti odparovaniu LF 3
147
Okenný tesniaci profil		
178
Okenný tesniaci profil APU so sieťkou 178
Omietnik PVC so sieťkou na oblúky
179
Omietnik rohový so sieťkou - vnútorný 177
Ošetrovací olej Cura IL 20 		
84

P

Pancierová sieťka			
172
Parketový lúh PL 60 		
37
Parketový vosk LP 35 		
38
Parozábrana MS-X 3 		
13
Penetračný náter D 1 		
12
Penetračný náter PU 5 Express
13
Piesok na detské ihriská BABY SAND 154
Piesok na škárovanie FUGA SAND
154
Plastická zálievka PU 50		
138
Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170
111
Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic
111
Podlahová platňa UniTop		
56
Podlahové tvrdidlo BH 100		
145
Podlahové tvrdidlo BH 400		
145
Podložka k zakladaciemu
soklovému profilu			
180
Podparapetný profil LPE		
178
Polyuretánový náter PU 40		
115
Posypové čipsy VF			
124
Primer PU 150			
138
Prírodný olej NP 90			
35
Prírodný piesok			
118
Profesionálne lepidlo na parkety LE 555 27
Profi terasový olej TP 92		
36
Profi tesniaca fólia PD 1K 		
53
Profi tesniaca fólia rýchla
Maximo PSM 1K 			
52
Profi Weiss PW 400			
165
Pružná lepiaca malta biela
KWF 61 bezprašná			
60
Pružná lepiaca malta Maximo M 41
61
Pružná lepiaca malta rýchla
Trass SFK 85 			
61
Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela
SFK 81				
61
Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2
62
Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
60
Pružná lepiaca malta šedá
KGF 65 bezprašná			
60
Pružná lepiaca malta Trass KTF 55
61
Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505
27
Pružné lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 511			
28
PU stierka elastická PU 300		
115
PU stierka elastická PU 400		
115
PVC ukon. lišta obkladov oblúková
78
PVC ukon. lišta obkladov pravouhlá
78
PVC ukončenie oblúkovej lišty		
78

R

Raumweiss RW 150		
Reklamný regál Murexin		
Repol Adhézny mostík HS 1		
Repol Betónová kozmetika BK 05
Repol Betónová stierka BS 05 G
Repol Betónová stierka BS 10 W
Repol Epoxidová impregnácia EP 1
Repol Epoxidová impregnácia EP 1
Repol Hrubá sanačná malta SM 40

165
87
148
150
150
150
109
148
149
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Repol Jemná sanačná malta SM 20
Repol Ľahká malta LM 20		
Repol Ochrana výstuže BS 7		
Repol Oprávková malta RM 04
Repol Sanačná malta s vláknami
SMF 30				
Repol Sanačná malta s vláknami
SMF 30 				
Repol Silikónová impregnácia
S 4 - Anti grafity			
Repol Zálievková malta VM 30
Repol Zálievková malta VM 40
Repol Zálievková malta VS 10		
Riedidlo KK 350 			
Rohový nerezový ochranný profil
Rohový profil AL so sieťkou		
Rohový profil FLEXI			
Rohový profil PVC so sieťkou		
Rúčka na lakovacie valce		
Ručná pištoľ pre Inject MS-K 55
Rýchla fixačná malta BP 33		
Rýchla nivelačná hmota SL 52		
Rýchla škárovacia malta SFU 77
Rýchla vyrovnávacia malta
Trass AM 50			
Rýchly poter SE 24			
Rýchly poter SE 24			

149
148
148
149
51
149
147
144
144
145
25
80
178
178
178
39
29
154
17
69
50
20
51

S

Sanačná omietka Kemasan 550
Sanačná omietka na báze prírodného
Románskeho vápna Kemasan 590
Sanitárny silikón Profi SIL 65 		
Seidenlatex LX 6000		
Schodiskový profil STONE		
Schodišťový profil nerez		
Silanová impregnácia MS X 1 		
Silikátový základ Fixativ SK 11		
Silikónové tesnenie škár
pre mramor SIL 50 			
Silikónové tesnenie škár
SIL 60 Classic / Trend 		
Skrutkovacia kotva
STR U 2G EJOTHERM		
Spojka k zakladaciemu
soklovému profilu			
Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5
Stavebné a obkladové lepidlo
Murexin BFK 03 			
Stierka na FMY 90			
Striekaná hladená stierka Durapid M 65
Striekaná stierka Durapid FS 50
Striekaná stierka Durapid XL 90
Striekaná stierka Gullspack S 70
Super rýchla lepiaca malta SK 15
Superzáklad D 4 			
Superzáklad D 4 Rapid		
Sušiaca omietka Kemasan 580
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152
153
73
166
121
80
13
161
73
72
181
180
34
59
85
162
163
164
164
61
12
50
153

Š

Šamotova malta OM 20		
Škárovací akryl AC 10		
Škárovací akryl AC 15 		
Škárovací povraz 			
Škárovací povraz			
Škárovací tmel X-Bond MS-D 81
Škárovacia hmota na parkety FP 100
Škárovacia hmota PU 15		
Škárovacia malta drenážna PF 30
Škárovacia malta Extrém FME 80
Škárovacia malta
FM 60 Premium Classic / Trend
Škárovacia malta
FM 60 Premium Classic / Trend
Škárovacia malta kameninová
Trass SF 50			
Škárovacia malta Profi FX 65 		
Škárovacia malta Trass FMT 15
škárovacích mált ERY 92 		
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99
Špeciálne lepidlo do adhézneho
lôžka LF 300 			
Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55
Špeciálne lepidlo na dizajnové
krytiny X-Bond MS-K 299		
Špeciálne lepidlo na linoleum
a koberec DK 74 			
Špeciálny adhézny mostík DX 9
Špeciálny valec M 3			

154
161
161
74
139
71
36
138
70
70
65
66
69
68
69
74
54
137
22
29
24
23
12
39

T

Tekutá fólia 1 KS 			
Tekutá fólia 1 KS - Rapid 		
Tekutá fólia 2 KS 			
Terasový profil STONE		
Tesniaca manžeta
DZ 35 mm a DZ 70 mm 		
Tixotropná prísada Epoxy TE 2K
Tixotropná prísada SN 1K		
Tmel na drevo LV 15 		
Tvrdý voskový olej HP 91		

52
52
53
121
55
125
122
34
36

U

Uhladzovací postrek UG 1 		
Ukon. lišta obkladov oblúková		
Ukon. lišta obkladov pravouhlá
Ukon. profil štvorhranný		
Ukončenie oblúkovej lišty		
Ukončenie pre schodišťový profil nerez
Ukončenie pre štvorhranný profil
Ukončovací profil „L“ so sieťkou
Ukončovací profil pri oplechovaní
Ukončovací profil STONE „L“		
Ukončovacia lišta Epoxy		
Uni-Flex magnety Classic		
Uni-Flex magnety Profi		

73
76
75
80
77
80
80
177
177
120
125
74
74

Univerzálna izolácia PU 500		
Univerzálna základovka LV 45		
Univerzálne lepidlo vodivé EL 628
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88
Univerzálne lepidlo
X-Bond MS-K 88 EXPRESS 		
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88
Univerzálne lepidlo
X-Bond MS-K88 EXPRESS 		
Univerzálne riedidlo UV 80		
Urýchľovač tuhnutia X 3		
Uzatvárací náter na podlahy BV 20

136
34
26
28
29
63
63
169
143
123

V

Valec na lakovanie LM		
Valec na lakovanie W		
Vodivá vrstva? EL 605 		
Vodotesniaca prísada do betónu DM 40
Výplňová a oprávková hmota CA 85
Výplňová a oprávková hmota SF 83
Vyrovnávacia malta AM 20		
Výstuž trhlín GL			
Výstuž trhlín GL 			
Výstužná tkanina GL 		
Výstužné vlákna GL 		
Vzorkovnica epox. a polyur.
podl. systémov			
Vzorkovnica FM 60 Premium a SIL 60
Vzorkovnica FM 60 Premium
a SIL 60 - vejár			
Vzorkovnica FMT 15, SF 50 a PF 30
Vzorkovnica FMY 90		
Vzorkovnica Koberec
z prírodného kameňa		
Vzorkovnica lazúr HL 2500		
Vzorkovnica Murexin World		
Vzorkovnica tekutých hydroizolačných
membrán Murexin			

38
38
26
142
19
19
50
56
15
20
20
124
87
87
87
87
122
168
180
87

Z
Zakladací sokl.profil pre Murexin ESS
Zátka EJOTHERM STR U-EPS
Zátka EJOTHERM STR U-MW
Zintenzívňovač škár. mált Cura FV 90
Zosilňovacia tkanina 		
Zosilňovacia tkanina 		
Zušľachťovacia emulzia S 2 		
Zušľachťovač vykurovaného poteru
HV 05 				

179
182
182
84
56
15
59
143

Ž

Živica na zošívanie 2K - HOCO 24
Živica na zošívanie 2K SI 60 		

14
14

195

Poznámky

196
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Obchodné podmienky
1. Všeobecne
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a
spoločnosťou Murexin s.r.o. (predávajúcim). Sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti a zároveň
aj v sídle predávajúceho na kontaktnej adrese. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a príslušných zmien. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce
a zákazník je povinný sa riadne s ich ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. V
prípade uzatvorenej kúpnej zmluvy sú jej nedeliteľnou súčasťou.

7. Obaly
7a. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, kartónoch, vedrách alebo kanistrách..
7b. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 10 EUR/ ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
7c. Naspäť prijímame len palety EUR pôvodné, nepoškodené, FCO sklad Bratislava.
7d. Kupujúci môže vrátiť palety do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil.
7e. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Palety pri vrátení nesmú byť vkladané do seba (kvôli
2. Objednávanie tovaru
kontrole).
2a. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, doručením predávajúcemu.
7f. Vrátenie paliet EUR musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom, resp. zoznamom
2b. Kupujúci si môže u predávajúceho tovar objednať: osobne, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e- týchto dokladov.
mailu. Bez písomnej formy objednávka nebude vybavená.
7g. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 14 dní od dátumu prevzatia. Za manipu2c. OBJEDNÁVKA: musí obsahovať: obchodný názov firmy kupujúceho, meno kontaktnej osoby, kontakt - tel- láciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 1 EUR / paletu.
efónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis / kód tovaru / a množstvo objednávaného tovaru a spôsob 8. Podmienky pre prevzatie paliet EUR
odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:
2d. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo 8a. Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená. Paleta bude prijatá, pokiaľ je
e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
doska alebo zvlak len nalomená, alebo roztrhnutá po dĺžke.
2e. ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Tovar, ktorý je pripravený alebo vyrobený na základe objednávky kupujúceho 8b. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac alebo
a nie je bežne v tomto stave na sklade predávajúceho nemôže kupujúci neodobrať alebo vrátiť predávajúcemu. na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincov. Paleta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stred2f. REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné u predávajúceho zarezervovať. Maximálna doba rez- ných alebo priečnych doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť
ervácie je 14 pracovných dní.
spojovací klinec, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) podlahy a 4 rohové hrany musia
2g. DODACIA LEHOTA tovaru je 5 pracovných dní počnúc nasledujúcim dňom po prevzatí objednávky. V prí- byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, nebude paleta prijatá.
pade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu na obchodnom oddelení 8c. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací klinec.
predávajúceho. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do troch dní od Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinec neovplyvňuje nosnosť. Paleta bude
vyzvania na odber.
prijatá ak sú hranolčeky pootočené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer
2h. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY: Zrušenie objednávky musí byť urobené písomnou formou a musí byť nie je prekročený o viac ako 1 cm.
preukázateľne doručené pred vyexpedovaním tovaru kupujúcemu, prípadne jeho pripravením alebo vyrobením 8d. Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované najmenej jedno označenie EUR
na základe objednávky kupujúceho. Inak je povinný kupujúci tovar odobrať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú:– EUR v ovále aspoň na jednom z pravých rohových
cenu podľa potvrdenej objednávky. Predávajúci má voči kupujúcemu právo na storno poplatok za zrušenie hranolčekov — značka železnice aspoň na jednom z ľavých rohových hranolčekov (B, CLF, DB, DR, DSB,
objednávky pred dodaním tovaru vo výške 10% z hodnoty objednaného tovaru.
FS, HZ, MAV, NS, NSB, OBB, SJ, SNCF, SZ, VR). Pri paletách s označením BDZ a CRF musí byť rok výroby
3. Dodacie podmienky
3a. Tovar je dodávaný z výrobných závodov alebo obchodných skladov predávajúceho v tuzemsku alebo
zahraničí. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar z príslušného skladu podľa vlastného uváženia.
3b. Dodacia lehota je do 5 pracovných dni od potvrdenia platnej objednávky / počnúc nasledujúcim dňom od
doručenia potvrdenej objednávky /, alebo po preukázaní / obdržaní / platby za tovar /bankou potvrdený prevodný príkaz alebo výpis z účtu/ pre prípad platby vopred. Dodacie lehoty platia s výhradou nepredvídateľných
udalostí a prekážok, ktoré predávajúcemu znemožňujú plniť kontrakt a nemožno voči nemu za neuskutočnené
dodávky uplatniť náhradu za škodu.
3c. Dodávkou sa rozumie ucelená objednávka v príslušných baleniach jednotlivých druhov. Pri termínovaných
dodávkach sa dodacie podmienky stanovia na základe písomnej, telefonickej alebo e-mailovej dohody.
3d. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim zabezpečiť prepravu objednaného tovaru. V tomto prípade sú
všetky náklady s tým spojené premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v
obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
3e. Preprava výrobkov distribuovaných spoločnosťou Murexin s.r.o. (s výnimkou výrobkov Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03, Murexin Baukleber Plus a Murexin Energy Top) je zabezpečená na náklady
predávajúceho v prípade ucelených objednávok, ktoré splnia podmienku minimálnej fakturačnej sumy: 300,- €
bez DPH !!!
V prípade menších objemov je doprava tovaru možná po dohode za poplatok podľa aktuálnej sadzby.

na strednom hranolčeku pred rokom 1991, pri paletách s označením JZ musí byť rok výroby na strednom
hranolčeku pred rokom 1992.
8e. K oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky, zvlaky, alebo
hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.
8f. Je zrejmý zlý celkový stav palety a zjavne:
— nie je zaistená nosnosť 1.500 kg (napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakoch, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety)
— môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté
látky, alebo pachy)
9. Skladovanie
Skladovanie je potrebné zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov,
resp. na obale výrobkov. V prípade suchých maltových zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri
zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou
vlhkosťou.
10. Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnosťou STN a PN pre jednotlivé
druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky.

3f. Výrobky Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03, Murexin Baukleber Plus a Murexin Energy Top sú 11. Reklamácie
11a. Pri prevzatí tovaru kupujúci alebo ním určená osoba potvrdí kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný
dopravované na náklady predávajúceho nasledovne:
tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť pri preberaní tovaru pri osobnom odbere ako aj pri preberaní od prea) Objednávky v minimálnom množstve 20 paliet. Môže byť aj vzájomná kombinácia výrobkov Murexin BFK 03, pravnej spoločnosti.
Murexin Baukleber Plus, Murexin Energy Top, Murexin Energy Star, Murexin KGF 65, Murexin KF 20, Murexin 11b. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu dodaného tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne
FKS 01 a Repol jemná sanačná malta s vláknami.
dodaným tovarom, je kupujúci povinný zistené reklamácie dodávky materiálu písomne uplatniť ihneď, najneskôr
b) Objednávky v menšom množstve ako 20 paliet v kombinácii s inými výrobkami Murexin podľa podmienok však do 24 hodín po prevzatí tovaru reklamačným protokolom spísaným na príslušnom dodacom liste s prev bode 3e. Hodnota výrobkov z bodu 3f sa ale nepočíta do hodnoty výrobkov Murexin potrebných na splnenie pravcom zásielky.
11c. Poškodenie časti jednej dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
podmienok v bode 3e.
3g. Doprava výrobkov izolačné dosky z EPS a minerálnej vaty je zabezpečená na náklady predávajúceho v 11d. Pri reklamácii paliet alebo obalov je kupujúci povinný s prepravcom spísať záznam o počte poškodených
paliet, resp. obalov. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované.
prípade ucelených objednávok na objednané množstvá nasledovne:
11e. Reklamačný zápis na dodacom liste musí obsahovať podpis prepravcu a odberateľa.
a) Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický Kraj - objednávky v objeme od 11f. Reklamovaný tovar v žiadnom prípade nepoužívajte a šetrným spôsobom skladujte. Znehodnotenie rekla48 m3 tovaru.
movaného tovaru nevhodným skladovaním bude mať z následok zamietnutie reklamácie.
11g. Predávajúci neručí za škody spôsobené použitím poškodeného tovaru!
b) Prešovský a Košický kraj - objednávky v objeme od 100 m3 tovaru.
11h. Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti a kvalite podmienené surovinami a technológiou výroby od vzoriek
3h. Doprava je zabezpečená v zmysle podmienok schválených ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia nie je možné reklamovať.
SR -INCOTERMS 2000, skupina C, oddiel CPT. V prípade menších objemov je doprava tovaru možná po
11i. Reklamácia dodaného tovaru je riešená na základe odborných posudkov a prípadných výsledkov z labodohode za poplatok podľa aktuálnej sadzby.
ratória.
3i. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Predávajúci 11j. Poistenie a spätnú dopravu reklamovanej zásielky zabezpečuje kupujúci na vlastné meno a náklady. V
zabezpečí bezplatné naloženie výrobkov na dopravný prostriedok kupujúceho.
prípade neuhradenej pohľadávky si spoločnosť Murexin s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho
zákonníka uplatniť záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vy4. Miesto plnenia
4a. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predávajúceho / Magnetová ulica č. 11, Bratislava bavené a expedované.
/, alebo stavba kupujúceho, resp. miesto ním určené, pričom kupujúci je povinný zaistiť bezodkladné prevzatie 12. Výhrada vlastníctva a súdna príslušnosť
tovaru vrátane jeho vyloženia najneskôr do 1 hodiny od pristavenia vozidla na vykládku.
Pri každej realizovanej dodávke si vyhradzujeme právo vlastníctva k tovaru až do jeho úplného zaplatenia.
4b. Kupujúci zodpovedá za zabezpečenie zjazdnej prístupovej komunikácie pre ťažké nákladné automobily.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
4c. Pri hotovostnom odbere tovaru zo skladu predávajúceho musí byť kupujúcim určená zodpovedná osoba, zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán riešené všeobecným súdom, ktorého právomoc
ktorá záväzne potvrdí prevzatie tovaru.
je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu.
5. Ceny a platobné podmienky
5a. Predajné ceny výrobkov sú platné v SR a sú uvedené v aktuálnom platnom cenníku spoločnosti. Predáva- 13. Platnosť
Tieto podmienky sú platné od 1. apríla 2018 a platia do vydania nových obchodných podmienok. Súčasne sa
júci si vyhradzuje zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
rušia všetky predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky.
5b. Ceny sú v relácie EXW sklad predávajúceho.
5c. Odber tovaru je možný výhradne iba po plnom uhradení kúpnej ceny s výnimkou osobitných zmlúv. Zálo- 14. Záverečné ustanovenia
hová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky, pokiaľ si
5d. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť kupujúcemu účtované penále v zmysle Obchod- to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to aj bez súhlasu kupujúceho. Kupujúci bude v
ného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% (až do výšky 21%) z istiny nezaplatenej sumy.
tomto prípade o zmenách bezodkladne informovaný.
6. Vrátenie tovaru
Tovar, ktorý má predávajúci bežne na sklade, je kupujúci oprávnený vrátiť predávajúcemu do 5 pracovných dní
V Bratislave 1.3.2019
od dodania tovaru. Z hodnoty vráteného tovaru sa odpočíta manipulačný poplatok vo výške 10%. Takto vrátený
tovar vrátane obalu musí byť nepoškodený a neznečistený a môže byť výlučne vymenený len za iný tovar, ktorý
má predávajúci na sklade v hodnote vráteného tovaru po odčítaní manipulačného poplatku. Tovar na vrátenie
Právo na tlačové chyby a chyby v cenách vyhradené.
musí byť doručený do skladu predávajúceho. Dopravné náklady znáša kupujúci.
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