
MUREXIN
Amorsă 
rapidă D4

Avantajele produsului:
Uscare rapidă și economie 
de timp!

MUREXIN. Das hält.



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

 Produkteigenschaften

 Caracteristici produs  Utilizare
Grund rapid pe bază de dispersie specială și umplutură de nisip de 
cuarț, gata preparat, monocomponent, fără solvenți, emisii reduse. 
Dupa întărire, suprafața devine rugoasă și cu absorbție uniformă.

PRELUCRARE: Materialul se aplică uniform pe suprafața suportului 
curățată în prealabil, se va evita formarea bălților (aplicarea in exces). 
În cazul suporturilor pe bază de ciment puternic absorbante, Amorsa 
rapidă D4 se diluează cu până la max. 20% apa, respectiv în cazul 
șapelor anhidrit Amorsa rapidă D4 se diluează cu până la max. 10%, 
și în mod special în acest caz aplicarea se va face cu bidineaua (se re-
comanda realizarea unei suprafețe de probă). După folosire, sculele se 
spală bine cu apă. Suprafețele murdărite accidental cu amorsa, se vor 
curăța în stare proaspătă. Placarea este posibilă numai după uscarea 
stratului (atunci când suprafața nu mai este lipicioasă la atingere).

La interior și exterior, pe suprafețele pereților și pardoselilor. Pentru 
pregătirea suporturilor neabsorbante și a suporturilor absorbante (dilu-
ată cu apa până la max. 20%; pe sapele anhidrit cu până la max. 10%). 
De asemenea se recomandă înainte de aplicarea șapelor autonivelante 
Murexin sau înainte de instalarea placajelor ceramice. Special pentru 
lucrări de renovare, lipire „placă peste placă”.

NOU: Acum, Amorsa rapidă D4 este aplicabilă pe șapele anhidrit ca 
grund pentru instalarea plăcilor de format mare (ex. 100 x 100 cm). În 
acest caz, amorsa se va dilua cu 5 – 10% apă și se recomandă utiliza-
rea adezivului flexibil KL 5, a adezivului flexibil Maximo M41, FBS 75 
sau a unui adeziv C2FS1.

 Date tehnice
CONSUM (neabsorbant):
CONSUM (absorbant):

100 - 150 g/m² 
80 - 135 g/m2

APLICARE STRAT ULTERIOR (neabsorbant): după cca. 45 min.
APLICARE STRAT ULTERIOR (absorbant): după cca. 1 – 2 ore pe suporturi nesensibile la umiditate

după cca. 6 – 8 ore pe suporturi sensibile la umiditate
CULOARE: galbenă

Uscare rapidă și 
economie de timp!
Cu noul produs Amorsă rapidă D4, datorită noii rețete cu un timp de 
uscare rapid, câștigați timp pe șantier. 

• Utilizare multiplă
• Emisii extrem de reduse – EC 1 Plus
• Amorsă cu uscare extrem de rapidă
• Nu este solubilă în apă
• Conține adaos de nisip de cuarț
• Pentru placări „placă peste placă”


