
MUREXIN
Adeziv
unilateral
D 338
• Adeziv pentru covoare PVC și mochetă
•  Recomandat și pentru pardoselile

încălzite
• Aplicare economică
•  Rezistă la solicitarea scaunelor

cu rotile

MUREXIN. Das hält.



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

 Produkteigenschaften

 Prelucrare

 Caracteristici produs  Utilizare

Adeziv superior, în dispersie, cu miros redus. Numai la interior, pentru lipirea covoarelor PVC și a covoarelor 
elastice de toate tipurile, plăci sau benzi, a plăcilor flexibile și a 
covoarelor textile cu dos neted sau reliefat, sau cu dos din latex, 
pentru cele cu dos sintetic sau cu dos din spumă poliuretanică. 
Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă la solicitarea 
scaunelor cu rotile.

SCULE RECOMANDATE:
Șpaclu cu dinţi A1, A2, B1, B2.

SUPORTUL:
Suportul trebuie să fie uscat, absorbant, rezistent, stabil și curat - fără urme de 
praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părţi friabile.
Recomandat: pe suporturile uzuale, absorbante, pe plăci OSB.
Nu este recomandat: pe sticlă, metal, suporturi neabsorbante. 

PREGĂTIRE SUPORT:
Suportul trebuie să corespundă normelor, se va amorsa și/sau se va șpăclui cu 
produsele Murexin corespunzătoare. Covorul care urmează să se lipească 
trebuie să aibă aceeași temperatură cu a suportului (ideal: 16°C până la 22°C)

PRELUCRARE:
Adezivul se aplică pe întreaga suprafaţă a suportului cu șpaclul cu dinţi 
corespunzător. Dimensiunea dinților șpaclului se alege în funcţie de tipul 
covorului și de dosul acestuia:
•  covoare PVC și din spumă, plăci flexibile: A1 sau A2
•  covoare textile cu dos neted sau cu dos din spumă poliuretanică: A2
•  covoare textile cu dos neted sau din latex: A1 sau B2
•  covoare textile dublate cu dos sintetic: B1
Covorul se întinde în patul de adeziv aplicat pe suport după un timp de aerisire 
de cca. 15 minute și se netezește suprafața cu rola din material dur sau cu o 
spatulă din lemn, pentru îndepărtarea bulelor de aer. Durata de lucrabilitate, 
inclusiv timpul de aerisire este limitată la cca. 30-40 minute. Netezirea se 
realizează la scurt timp după lipire, și în special în zona îmbinărilor și a capetelor 
se face în mod repetat. Frezarea și sudarea îmbinărilor se face după 24 ore, 
după care se repetă operația de netezire. Covoarele ce urmează a fi supuse la 
solicitarea scaunelor cu rotile vor fi date în folosință la 48 ore după lipire.

 Date tehnice

•  Adeziv pentru covoare
PVC și mochetă

•  Recomandat și pentru
pardoselile încălzite

•  Aplicare economică

•  Rezistă la scaune
cu rotile

CONSUM: cca. 300–450 g/m2 în funcţie de

suport și de dosul covorului

GREUTATE SPECIFICĂ: cca. 1,40 g/cm3

TIMP DE AERISIRE: 15 minute

DURATĂ LUCRABILITATE: 40 minute

REZISTENŢĂ FINALĂ: după cca. 72 ore

CULOARE: bej

TEMPERATURA IDEALĂ

DE LUCRU: 16°C-22°C

A-2700 
Wiener 

Neustadt


