
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN
Adeziv de 
parchet
X-Bond MS-K539
•  Adeziv silanic inovator, elastic
•  Nu conține compuși 

cu efect migrator
•  Fără conținut de apă și solvenți

Adezivul  
noii  

generații!



Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

 Produkteigenschaften

 Prelucrare

 Caracteristici produs  Utilizare

Adeziv superior, monocomponent, fără apă și solvenți, fabricat în teh-
nica MS. Nu conține compuși cu efect migrator, care pot influența ne-
gativ comportarea lacurilor de parchet Murexin.

Recomandat numai la interior pentru lipirea parchetului lamelar con-
form DIN EN 13226, a parchetului lamelar pe cant conform 
DIN EN 14761, a parchetului mozaic conform DIN EN 13489, a dușu-
melei din lemn masiv (lungime max. 2200 mm, lățime 190 mm, grosime 
22 mm), precum și a parchetului prefabricat dublu sau triplu strat. Re-
comandat și pentru pardoselile încălzite.

SCULE RECOMANDATE: Șpacluri cu dinți B3 sau PK, B5, B17.

SUPORTUL: Suprafața suport trebuie să fie uscată, neînghețată, portantă, 
să  nu prezinte urme de praf, mizerie, uleiuri, grăsimi, substanțe de de-
cofrare și trebuie să corespundă normelor tehnice naționale și celor euro-
pene, precum și regulilor generale recunoscute din domeniu.

PREGĂTIRE: Suportul va fi pregătit conform normelor specifice cores-
punzătoare, prin aplicarea unei amorse sau mase de șpaclu. Reco-
mandăm aplicarea produselor conform sistemelor Murexin. Grunduri 
recomandate: Amorsa D7 sau PU 5 Express. În cazul suporturilor care 
corespund normelor, nu se impune aplicarea grundului.

APLICAREA: Adezivul se aplică cu șpaclul cu dinți corespunzător, pe în-
treaga suprafață. Timpul de aplicare a parchetului este de 30 – 35 minute. 
Parchetul se va așeza pe patul de adeziv cu o mișcare ușoară de împin-
gere laterală și se va bate ușor pentru a asigura contactul în întregime în-
tre adeziv și parchet. Suprafața este circulabilă la 24 ore după lipire. În ca-
zul temperaturilor scăzute timpii de întărire sunt întârziați. Parchetul poate 
fi șlefuit la 48 ore după lipire. Umiditatea parchetului, la lipire trebuie să co-
respundă normelor specifice. Vor fi respectate instrucțiunile de montaj 
date de producătorul parchetului. Adezivul X-Bond MS-K 539 atenuează 
forțele de forfecare și împiedică transmiterea efortului către suport. Restu-
rile proaspete de adeziv de pe parchet pot fi îndepărtate în interval de 
1 – 2 ore prin frecare ușoară. După întărire, îndepărtarea resturilor de 
adeziv se poate face doar mecanic.

 Date tehnice

•  Adeziv silanic inovator
•  Elastic
•  Nu conține compuși cu efect migrator
•  Spectru larg de utilizare

CONSUM: cca. 0,7 – 1,2 kg/m² în funcție de tipul par-
chetului și de suport

GREUTATE SPECIFICĂ: 1,6 g / cm³
LUCRABILITATE: 30 – 35 minute

REZISTENȚE FINALE: după cca. 48 ore
TEMPERATURA IDEALĂ DE PRELUCRARE: de la +16°C până la +25°C
LIVRARE: găleată plastic 16 kg

 Avantaje produs
O singură etapă: Adezivul special X-Bond MS-K 539 este gata preparat. De aceea nu este necesară malaxarea. În cazul suporturilor care res-
pectă normele, nu este necesară aplicarea amorsei, adezivul X-Bond MS-K539 aderă și pe suporturile de ciment cu umiditate mată. Aceasta în-
seamnă economie de timp și de bani!

Valorile indicate reprezintă valori medii determinate în condiții de laborator. Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situații izolate în care valorile indicate să sufere variații reduse, fără 
a fi influențate însă caracteristicile produsului.

Adeziv de parchet
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