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Utilizare numai la interior

Utilizare numai la exterior

Domeniu de utilizare – tavane

Domeniu de utilizare – pereți

Domeniu de utilizare – pardoseli

Se va proteja împotriva înghețului 
la depozitare, transport și aplicare

Produs bicomponent

Recomandat pentru pardoseli 
încălzite

Conductiv electric

Rezistent la traficul scaunelor cu 
roți, conform normei

Întărire rapidă

Rezistent la îngheț și dezgheț cu 
săruri
Amestecare cu mixer electric cu 
paleta de malaxare

Aplicabil prin pulverizare / Airless

Dezaerare

Solicitări normale (spații private)

Solicitări ridicate (spații comerciale)

Solicitări extreme de ridicate 
(spații publice)

EN 14891

GEPRÜFT NACH
EURONORM

2008

Verificate ca hidroizolații alternative conform EN 14891

CM O2

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de 
preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20˚C

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011 Hidroizolație pe bază de lianți minerali, cu capacitate de 
preluare a fisurilor la temperaturi de până la -20˚C, rezistentă la 
contactul cu apă cu clor

RM P
GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012

Produs pe bază de rășini reactive, impermeabil la apă, cu 
prelucrare fluidă, rezistent la contactul cu apă cu clor. 

Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și 
alunecare redusă

C2 T S1
2008 Adeziv pe bază de lianți minerali îmbunătățit, deformabil, cu 

alunecare redusă

C2 E S1
2008 Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time 

extins, deformabil S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm

Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu open time 
extins, deformabil S2 ≥ 5 mm

Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare 
redusă și open time extins, deformabil

C2 TE S1
2008 Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare 

redusă și open time extins, deformabil

C2 TE S2
2008

Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, puternic 
deformabil, pentru solicitări ridicate, cu alunecare redusă și 
open time extins.

Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă 
și alunecare redusă

2008 Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu întărire rapidă 
și cu alunecare redusă, deformabil S1≥ 2,5 mm, < 5 mm

D2 TE
2008

Dispersionskleber

Adeziv în dispersie pentru solicitări ridicate (sub apă și la 
temperaturi ridicate), cu alunecare redusă și timp deschis extins

Adeziv pe bază de rășini reactive, îmbunătățit, cu alunecare 
redusă

Mortar de rosturi normal, pe bază de lianți minerali

CG 2 WA
Mortar de rosturi pe bază de ciment pentru solicitări ridicate, cu 
rezistență ridicată la uzură și absorbție redusă de apă

REAKTIONSHARZ
FUGENMÖRTEL

RG2 Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de rășini reactive

Solicitări reduse (spații private)

Solicitări medii (spații comerciale)

Solicitări intensive (spații industriale)

Pictograme

Clasificare șape autonivelante

Clasa la compresiune conform EN 13813
Clasa C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80
Valoarea în N/mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Clasa la încovoiere conform EN 13813
Clasa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50
Valoarea în N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Marcaje lacuri pentru parchet

Marcaje șape autonivelante

conform EN 13888, EN 14891, EN 12004

Certificări, norme și marcaje
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Produse pentru reparații la elemente din beton static relevante (R3, 
R4) și static nerelevante (R1, R2)

Produse cu proprietăți antistatice, componente ale sistemului 
Murexin de finisaj antistatic – ASD

Lacuri de parchet pe bază de apă. Acestea sunt ecologice și nu 
prezintă miros neplăcut.

Lacuri și vopseluri pe bază de apă. Au miros redus și sunt 
ecologice

Aceste produse pot fi colorate în cadrul sistemului de colorare 
Murexin Mix 24 în până la 30000 de nuanțe

Produsele cu acest marcaj sunt destinate în special lipirii plăcilor 
din piatră naturală

Adezivi și hidroizolații pe baza tehnologiei MS – Silan-Polimer

Produse cu efect de perlare

D
U

S T  R E D U CE
D

•S
TA

UBREDUZIER
T• Produse cu degajare de praf extrem de redusă la malaxare.

D-TEQ: Lacuri de calitate superioară, cu prelucrare eficientă, fabricate 
pe baza tehnologiei cu lianți inovatori.

T2
EN 934-2 T2: Aditiv pentru betoane, mortare, mortare aplicabile prin injectare și mortare de 

zidărie

T5
EN 934-2 T5: Aditiv pentru betoane, mortare, mortare aplicabile prin injectare și mortare de 

torcret

GEPRÜFT

EN 
14889-1 

EN 14889-1: Fibre pentru beton - Partea 1 : Fibre din oțel – Noțiuni, definiții și 
conformitate

EN 1504-2 EN 1504-2 Clasa 2: Adâncimea de penetrare a impregnării Clasa II: ≥ 10 mm

EN 1504-3 EN 1504-3: Reparații relevante și nerelevante static

EN 1504-6 EN 1504-6: Ancorarea barelor de armătură

EN 1504-7 EN 1504-7: Protecție armătură împotriva coroziunii

EN 13813

A6
A6: Clasele de rezistență la uzură conform Böhme pentru șapele pe bază de ciment 
și pe bază de alți lianți, cantitate rezultată în cm3/50 cm2

EN 13813

A3
A3: Clasele de rezistență la uzură conform Böhme pentru șapele pe bază de ciment 
și pe bază de alți lianți, cantitate rezultată în cm3/50 cm2

GEPRÜFT
EN 998-1 EN 998-1: CS II: Rezistența la compresiune după 28 zile, între 1,5 N/mm2 și 5,0 N/mm2

EN 13279-1 EN 13279-1: A1 Ipsos pentru utilizarea directă sau pentru prelucrare

EN 197-1
EN 197-1: Ciment – Partea 1: Compoziție, cerințe și criterii de conformitate pentru 
cimentul normal 

GEPRÜFT
ETA-07 Testat ETA-07: Compoziție, cerințe și criterii de conformitate pentru cimentul rapid

Hidroizolații bituminoase conform EN 15820, cu clasa de etanșeitate W2A

RM P
GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012

Hidroizolație reactivă, cu prelucrare fluidă, rezistentă la contactul cu apă cu clor

Q1-Q4

Q1 – Q4: Clase calitative conform Fișei 2 a Asociației aplicatorilor de produse 
pe bază de ipsos 

EN 13963 EN 13963: Materiale pe bază de ipsos pentru șpăcluirea rosturilor

Certificări, norme, marcaje

Certificări, norme, marcaje

Certificări, norme, marcaje

Certificări, norme, marcaje

EN 1504-2 Sisteme de protecție a suprafețelor pentru betoane

Sistemul de clasificare al Comisiei tehnice 
pentru adezivii de construcții – TKB (Tech-
nischen Kommision Bauklebstoffe) și Asocia-
ția profesională a constructorilor – GISBAU 
(Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenos-
senschaften) pentru clasificarea produselor 
chimice de construcții diferențiate pe grupe 
de produse ce vizează siguranța și protec-
ția muncii. 
Domeniu de aplicabilitate: amorse și adezivi 
pentru covoare de pardoseală și parchet, fini-
saje pe bază de rășini epoxidice, produse cu 
conținut de ciment.
GISCODE: ediția noiembrie 2003

Coduri GIS

Îngerul albastru

Sigla Îngerul albastru certifică 
faptul că produsele respective 
îndeplinesc cerințe ridicate cu 
privire la protecția mediului, a 
sănătății și cu privire la carac-
teristicile funcționale. Pentru 

fiecare grupă de produse sunt elaborate cri-
terii care trebuiesc îndeplinite de produsele 
marcate cu sigla Îngerul albastru. Autoritatea 
de mediu verifică criteriile o dată la 3 – 4 ani, 
astfel încât să fie oglindită și dezvoltarea din 
punct de vedere tehnic a produselor. În acest 
fel, producătorilor de materiale de construcții li 
se solicită să proiecteze în permanență produ-
se prietenoase cu mediul.

Marcă înregistrată a GEV (Asociația pentru 
controlul emisiilor materialelor pentru placări) 
pentru marcarea și clasificarea produselor 
pentru placări cu emisii controlate.
Domeniu de aplicabilitate: amorse, grunduri, 
mase de șpaclu, mortare adeziv și mortare de 
rosturi pentru placaje, materiale pentru lipirea 
covoarelor, parchetului și a placajelor.
EMICODE / GEV : editia 24.11.2005

Coduri EMI
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Fie că ne referim la domeniul „Tehnica instalării pardoselilor calde”, la „Tehnica 
placărilor ceramice și a pietrei naturale”, la „Tehnica pardoselilor epoxidice”, la 
„Tehnica hidroizolațiilor în construcții”, la „Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor 
speciale”, sau la „Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor”, vă puteți bucura de avantajele 
produselor ecologice, cu prelucrare extrem de ușoară. MUREXIN. Das hält.

MUREXIN. Das hält. 
Soluțiile complete care vă aduc și mai multe beneficii.
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În relația cu MUREXIN vă puteți baza înainte de toate pe încredere.

MUREXIN a reprezentat dintotdeauna stabilitate și în același timp 
eficiență. Împreună cu partenerii și clienții noștri dorim să construim 
ceva de încredere, o bază care să corespundă celor mai înalte 
standarde de mediu și care în același timp să aducă elemente 
inovatoare. Noi, compania MUREXIN, nu ne diferențiem numai 
prin produsele noastre, ci și prin multitudinea de performanțe pe 
care le oferim clienților și partenerilor noștri. Aici caracteristica 
noastră principală joacă un rol important: Încrederea. Calitatea 
serviciilor noastre, seriozitatea în privința livrărilor, flexibilitatea sau 
promptitudinea cu care răspundem solicitărilor, toate acestea 
definesc ceea ce noi reprezentăm: Das hält. – Durabilitate.
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Tehnica instalării pardoselilor calde Tehnica hidroizolațiilor în construcții
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1. Pregătire suport, amorse 12
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6. Adezivi pentru sisteme antistatice 29

7. Adezivi pentru parchet și lemn 31

8. Lacuri de parchet și produse de
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Tehnica instalării 
pardoselilor 
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www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

• Grund special de aderență DX 9
• Mortar portant pentru reparații RS 90
• Barieră silanică împotriva umidității MS-X3
• Grund special X-Bond MS-A 53
• Șapă autonivelantă Maximo M 61
• Adeziv de parchet X-Bond MS-K530
• Adeziv de parchet X-Bond MS-K539
• Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic
• Șapă autonivelantă FZ 100
• Adeziv pentru covoare Design D 495

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor cores-
pund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importan-
tă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor 
reglementări ce vizează materialele de construcții. Decla-
rația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului 
de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că 
acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu 
care sunteți întotdeauna în siguranță.

www.murexin.ro 

•   Alternativa ecologică la rășinile epoxidice și poliuretanice:
Grund special X-Bond MS-A53

•   MUREXIN Lacuri de parchet și soluții de întreținere
•   Sisteme pentru șapele pe bază de sulfat de calciu
•   Lipire și etanșare cu X-Bond
•   MUREXIN Sisteme compacte
•   MUREXIN Produse pentru întreținerea parchetului și uleiuri
•   MUREXIN Murevell-Effekt

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Instrumente utile pentru activitatea 
dumneavoastră profesională
Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă 
ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri 
rapide la întrebările dumneavoastră. 

Fișe informații produse Broșuri

Declarații de performanță 
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Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece 
nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. 
De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor 
de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele 
utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă 
o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

A. B.

C.

Highlights 
Dorințele și cerințele aplicatorilor cu privire 
la produse reprezintă punctul central în 
cadrul grupei de produse Tehnica instalării 
pardoselilor calde: produsele eficiente, 
ecologice și rapide dau tonul anul acesta. 
Produsul monocomponent MS-X 3 este 
amorsă și barieră la vapori în același timp. 
Grundul special de aderență DX 9 se pretează 
pentru aproape toate tipurile de suporturi și 
are o uscare extrem de rapidă. Tot despre 
viteză este vorba și în cazul Mortarului portant 
pentru reparații RS 90, care este aplicabil în 
grosimi mari de strat și are o întărire rapidă. 
Cu ajutorul Șapei autonivelante Maximo 
M 61 se pot acoperi suprafețe mai mari cu 
mai puțin material. Linia de adezivi superiori 
silanici primește susținere prin intermediul 
noului produs Maximo  M  577  Economic. 
Suprafețe de parchet cu grad ridicat de mat se 
pot obține cu ajutorul Lacului ultra mat M 88.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți 
găsi la următoarele pagini:

Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3 14
Grund special de aderență DX 9 13
Grund special X-Bond MS-A53 14
Mortar portant pentru reparații RS 90 17
Șapă autonivelantă Maximo M 61 18
Adeziv de parchet X-Bond MS-K539 32
Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic 32
Lac ultra mat M 88 39

A. Lipire și finisare parchet cu uleiuri

B.  Sisteme compact – Lipire covoare 
elastice și parchet

C. Dispozitiv aplicare adezivi X-Bond 200

Filme aplicare

Referințe
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Protecția aplicatorilor și a utilizatorilor
Soluțiile actuale constau adesea în bariere la vapori chimice, 
precum sisteme epoxidice bicomponente sau sisteme poliu-
retanice monocomponente. Rapiditatea execuției și utilizarea 
produselor ecologice nu trebuie să se excludă reciproc. Aceas-
ta o dovedește MUREXIN cu Bariera silanică împotriva umidită-
ții MS-X 3. Rețeta inovatoare a produsului are la bază tehnolo-
gia MSP (modified silan-polymer): aceasta nu conține solvenți, 
compuși cu efect migrator și are emisii reduse EC 1PLUSR.

Amorsă și barieră la vapori
Bariera silanică împotriva umidității MS-X 3 este aplicabilă 
atât pe suporturile cu absorbție normală până la puternic 
absorbante, precum și pe suporturile neabsorbante precum 
ceramica sau asfaltul turnat. De asemenea este aplicabilă 

Tema presiunii timpilor de execuție reprezintă pe șantiere, la fel ca și până acum 
un subiect arzător și este nominalizată de constructori ca principal factor de stres. 
Etapele de construcție adesea trebuie să se deruleze într-un ritm atât de rapid, că 
de multe ori nu se mai ține cont de prevederile cu privire la umiditatea remanen-
tă admisă. Cu bariera silanică împotriva umidității MS-X 3, MUREXIN introduce o 
amorsă aplicabilă cu rola, care se aplică atât ca grund cât și ca barieră la vapori și 
astfel se realizează o economie considerabilă de timp.

Amorsare și barieră împotriva umidității

Broșură Broșură
Murexin
Silan-Feuchtig-

keitssperre 
MS-X 3
Ihr Plus Produkt:

Grundieren und Feuchtigkeit 

sperren mit einem Produkt

Murexin. Das hält.
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN
Spezial-
haftgrund
DX 9
Ihr Plus Produkt:

Ein Vorstrich für

alle Anwendungen!

• Uscare rapidă
• Recomandat ca barieră la vapori
•  Pentru consolidarea suprafeței 

șapelor friabile
•  Pentru suporturi absorbante și 

neabsorbante
• Aplicabilă cu rola

•  Pentru suporturi 
absorbante și neabsorbante

• Uscare rapidă
• Consum redus
• Aderență extrem de ridicată
• Emisii extrem de reduse EC1PLUS

Barieră silanică împotriva umidității 
MS-X 3

Grund special de aderență DX 9

Avantaje produs! Avantaje produs!

1. Pregătire suport, amorse

Mai multe informații la pagina 14 Mai multe informații la pagina 13

www.murexin.ro www.murexin.ro 

NOU

NOU

pe suporturile dificile, precum șapele friabile și are rol de 
consolidare a suprafeței. Aplicată în două straturi cu rola 
specială, în cruce, blochează umiditatea remanentă de până 
la 6% de la nivelul suporturilor din beton. Caracteristicile 
speciale ale rolei fac posibilă aplicarea într-un singur strat, 
fără a mai fi necesari timpii de uscare intermediari.

Grund special de aderență DX 9
Utilizare universală are și Grundul special DX 9: atât pe su-
porturile absorbante, cât și pe suporturile neabsorbante, 
acesta se usucă extrem de rapid. Domeniul special de uti-
lizare al Grundului DX 9 îl reprezintă lucrările de renovare 
– aplicarea pe plăci de gresie, terazzo, acoperiri epoxidi-
ce, bariere împotriva vaporilor, metal, sau chiar resturi de 
adezivi. Aderența este garantată.

NOU

NOU



Catalog MUREXIN 13

Produs Descriere EAN Cod Articol

•  timp de uscare pe 
suporturi absorban-
te cca. 30-40 minute

• consum redus
• utilizare universală

NOU

NOU

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Amorsă D1 (Voranstrich D1)

Amorsă pe bază de rășini în dispersie, de culoare roz, fără conținut de solvenți, cu capacitate ridicată de penetrare, 
pentru suporturile absorbante precum șape de ciment, planșee din beton, și materiale pe bază de ipsos la pereți. 
Se recomandă pe șape fluide anhidrit numai atunci când covoarele ce se vor aplica peste șapă sunt permeabile la 
vapori. Cod GIS: D 1.

Consum:  Concentrat: diluabilă max. 1:3 cu apă 
1 kg pentru cca. 20 – 30 m2

5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689061564 6156
10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689063353 6335

Grund special de aderență DX 9 (Spezial-Haftgrund DX 9)

Grund superior pentru asigurarea aderenței pe suporturile absorbante și neabsorbante. Special pentru lucrările de 
renovare, aplicabil pe aproape toate tipurile de suporturi, la pereți și pardoseli (aplicarea pe plăcile OSB se face numai 
după consultarea serviciului tehnic). Produsul este monocomponent, gata preparat. Pe suporturile absorbante se 
diluează 1:1 cu apă. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 20 – 30 m2 în funcție de suport

10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689165415 1 6541

Amorsă D4 (Supergrund D4)
Grund rapid, fără solvenți, de culoare galbenă, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardo-
seli și pereți (aplicarea pe plăcile OSB se face numai după consultarea serviciului tehnic), în special pentru renovări. 
Datorită adaosurilor speciale, suprafețele tratate devin rugoase. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 6 – 10 m², funcție de rugozitatea suportului

1 kg CUTIE 1 palet = 320 cutii 9002689094395 9439
5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689100539 1 0053
10 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689092346 9234

Amorsă D7 (Tiefengrund D7)
Grund special, gata preparat, culoare albastră cu uscare rapidă, pentru amorsă pe șape încălzite, șape fluide pe bază 
de ciment sau anhidrit, precum și ca grund peste șapele uscate pe bază de sulfat de calciu, în special înainte de utili-
zarea maselor de șpaclu și ca grund pentru adezivii silanici și pentru adezivii pe bază de rășini sintetice. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 7 – 10 m2

10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689108368 1 0836
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Produs Descriere EAN Cod Articol

•  sigur d.p.d.v. 
fiziologic

•  fără plastifianți
•  umiditate remanen-

tă de până la 6%
•  aplicabil sub toate 

tipurile de covoare 
și parchet

•  nu conține compuși 
cu efect migrator

•  aplicabilă cu rola
•  consolidează 

suprafața
•  aplicabilă sub toate 

tipurile de covoare 
și sub parchet

Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3 
(Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3)
Grund special pe bază de silan, aplicabil cu rola, fără conținut de solvenți și de apă, pentru consolidarea suporturilor 
minerale friabile, cu rezistență redusă. Pentru blocarea umidității remanente de până la 4,5% în cazul șapelor de ci-
ment și a betonului și pentru blocarea umidității de până la 3% în cazul șapelor încălzite (cu respectarea protocolului 
de cicluri de încălzire). Nu conține compuși cu efect migrator. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante și a adezivilor 
pentru placări ceramice se va utiliza Grundul special de aderență DX 9. Peste bariera silanică MS-X3 se pot aplica 
direct adezivii silanici sau poliuretanici. Cod GIS: RS 10.

Consum:  ca amorsă: cca. 100 – 200 g/m2, în funcție de caracteristicile suportului 
ca barieră împotriva umidității de până la 4,5%: min. 300 g/m2 . Aplicare cu șpaclul A2 sau cu rola specială 
M3 (a se vedea pagina 51) suprafață circulabilă, respectiv aplicarea straturilor ulterioare după cca. 3-4 ore

10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689304678 3 0467
NOU

NOU

     EN 1504-2

LF

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Grund special X-Bond MS-A53 
(Spezial Grundierung X-Bond MS-A53)
Grund special, fără conținut de apă, solvenți și plastifianți, pe bază de silan, recomandat pentru blocarea umidității 
remanente de până la 6% în cazul șapelor de ciment și al betonului. Înainte de aplicarea șapelor autonivelante și a 
adezivilor pentru placări ceramice se va amorsa suportul cu Grundul special pentru aderență DX 9. Este recoman-
dat fără restricții pentru toate tipurile de covoare și pentru parchet. Nu conține substanțe care pot afecta calitatea 
adezivilor sau a lacurilor de parchet, ca urmare a efectului de migrare. Aplicarea pe șapele încălzite se va face numai 
cu consultarea specialiștilor Murexin. Cod GIS: RS 10.

Consum:  cca. 550 – 650 g/m2 ca barieră împotriva umidității de până la 4%. Aplicare cu șpaclul A3 
cca. 1000 – 1100 g/m2 ca barieră împotriva umidității de peste 4%. Aplicare cu șpaclul S1 
suprafață circulabilă, respectiv aplicarea straturilor ulterioare după cca. 4 – 8 ore

25 kg CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689158585 1 5858

Amorsă PU 5 Express (Voranstrich PU 5 Express)
Amorsă poliuretanică, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără solvenți și fără apă. Pentru amorsarea suporturi 
normal sau puternic absorbante, și pentru șapele friabile (în special șape anhidrit fluide precum și șape uscate și 
elemente de construcție pe bază de ipsos), ca grund pe pardoselile încălzite înainte de lipirea cu adezivi de tip PU sau 
silanici și ca barieră de vapori la șapele de ciment cu max. 3,5% umiditate. Culoare: roșie. Cod GIS: RU 1.

Consum:  cca. 150 – 200 g/m2 ca amorsă 
cca. 300 – 450 g/m2 ca barieră de vapori cu aplicare în două straturi

11 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689160540 1 6054

Impregnare epoxidică IH 16
(Epoxy Imprägnierharz IH 16)
Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți și fără umpluturi, de culoare portocalie, pentru pregătirea 
suportului în cadrul pardoselilor, înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală. Materialul este foarte fluid și con-
solidează suporturile minerale friabile. Recomandat la interior ca impregnare pentru umplerea porilor suporturilor 
minerale, puternic absorbante, precum șape de ciment sau plăci din beton. De asemenea este recomandată pentru 
injectarea fisurilor cu deschiderea de până la 0,3 mm.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m2 (în funcție de suport)

9 kg SET
7 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689154839 1 5483
2 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689154846 1 5484
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Produs Descriere EAN Cod Articol

     

1. PREGĂTIRE SUPORT, AMORSE (Vorbereitung, Grundierungen, Haftbrücken)

Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170
(Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170)
Rășină epoxidică bicomponentă, superioară, cu emisii reduse, pentru blocarea umidității, aplicabilă pe șape și betoane. 
La interior, pentru betoanele și șapele de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Ca hidroizolație alternativă 
pe plăcile din beton în contact direct cu solul și pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate remanentă 
ridicată. De asemenea este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în construcții, în 
spații interioare și exterioare. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice, prin amestec cu nisip de cuarț 
sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite se va solicita sfatul specialiștilor Murexin. Cod GIS: RE 1.

Consum:  200 – 600 g/m² în funcție de utilizare 
min. 450 g/m² ca barieră de vapori

4,5 kg SET
3 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689158844 1 5884
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689158851 1 5885

12 kg SET
8 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii Comp. A 9002689158899 1 5889
4 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. B 9002689158905 1 5890

30 kg SET
20 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A 9002689158868 1 5886
10 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. B 9002689158875 1 5887

Rășină de turnare 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)
Rășină de turnare și adezivă, bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, pe bază de apă de sticlă-PUR pentru 
ancorarea de rezistență a șapelor și betoanelor. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea de rezistență a fisurilor și 
rosturilor șapelor. De asemenea poate fi utilizată pentru turnarea, umplerea și reparația suporturilor minerale și pentru lipirea 
profilelor metalice pe beton, piatră lemn și ceramică. Cod GIS: RU 1. Se livrează numai în cutie de carton (câte 5 unități per cutie).

Consum: în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor 

600 ml SET 5 seturi / cutie, 1 palet = 39 cutii 9002689151685 1 5168
300 ml DOZĂ Comp. A
300 ml DOZĂ Comp. B

Rășină de turnare 2K HOCO 24 (Gießharz 2K HOCO 24)
Material poliesteric bicomponent pentru reparații fisuri la șape. Este de asemenea recomandat ca masă de șpaclu 
rapidă și ca adeziv pentru lemn, piatră, metal, beton și pentru înglobarea clemelor de armare, a profilelor de treaptă, 
a profilelor metalice și din lemn.

Consum: în funcție de lățimea și de adâncimea fisurii

0,55 kg SET 4 seturi / cutie, 1 palet = 240 cutii 9002689364153 3 6415

6 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689164166 1 6416
3 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii Comp. B 9002689250715 2 5071

Cleme pentru șapă HOCO (HOCO Estrichklammer)
Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea“ fisurilor la șape, în sistem cu Rășina de turnare 2K HOCO 24 
și cu Rășina de turnare 2K SI 60.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar 

500 buc. CUTIE 500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii 9002689100515 1 0051
 (= 135000 buc.)
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2. Șape autonivelante și mortare de reparații

Mai multe informații la pagina 18

www.murexin.ro 

MUREXIN. Das hält.

MUREXIN
Standfeste
Reparatur-
masse RS 90

Ihr Plus Produkt:

Schnell erhärtend &

verlegereif auch in

dicken Schichten!

Mai multe informații la pagina 17

www.murexin.ro 

NOU

NOU

PENTRU
SUPRAFEȚE PERFECTE

Uscare rapidă
Fluiditate ridicată
Șlefuire ușoară 

Absorbție ridicată

Noul Mortar pentru reparații cu consistență vârtoasă RS 90, 
pe bază de ciment rezolvă două tipuri de aplicații: este foar-
te ușor modelabil, ceea ce îl recomandă pentru lucrările de 
reparații la șape și betoane și este aplicabil în grosimi de 
strat de la 0 mm, astfel că este potrivit pentru șpăcluiri de 
finisare. În plus mortarul se usucă uniform în cca. 90 de mi-
nute, indiferent de grosimea stratului!

Șapa autonivelantă FZ 100 punctează 
prin Murevell-Effekt – prelucrarea ex-
celentă și o ușoară șlefuire sunt numai 
două dintre caracteristicile speciale.

Există mase de șpaclu autonivelante care servesc nivelării 
și egalizării suprafețelor mari, respectiv egalizării gradu-
lui de absorbție a suporturilor vechi sau noi. Mortarele de 
șpaclu cu consistență vârtoasă au rolul realizării pantelor, 
precum și reparării golurilor fisurilor și defectelor. Masele 
de șpaclu minerale se clasifică în mase de șpaclu pe bază 
de ciment și mase de șpaclu pe bază de ipsos. Masele de 
șpaclu pe bază de ciment se pot aplica în spații interioare 
și exterioare, în timp ce masele de șpaclu pe bază de ipsos 
se pot aplica numai în spațiile interioare. În cazul utilizării 
maselor de șpaclu în încăperile cu umiditate, sunt necesare 
măsuri speciale de hidroizolare, utilizarea masele de șpaclu 
pe bază de ipsos nu este permisă în acest caz.

Pentru obținerea suprafețelor netede și portante, precum și pentru egalizarea și 
nivelarea neplaneităților înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală, vă punem la 
dispoziție o gamă variată de șape autonivelante și mortare de reparații. MUREXIN 
vă oferă un spectru larg de produse pentru toate tipurile de utilizări.

Suprafețe perfecte pentru montajul 
pardoselilor: Șape autonivelante și 
mortare de reparații MUREXIN

Fișă informații
produs

Șapă autonivelantă FZ 100

Avantaje produs!

Fișă informații
produs

•  Este posibilă aplicarea în 
grosimi mari de strat

• Uscare și întărire rapidă
• Modelare ușoară
• Foarte fin
• Pentru reparații și nivelare

Mortar portant pentru reparații RS 90

Avantaje produs!
• Uscare rapidă
• Prelucrare extrem de ușoară
• Șlefuire ușoară
• Absorbție extrem de ridicată
• Suprafață extrem de netedă

PENTRU
SUPRAFEȚE PERFECTE

Uscare rapidă
Fluiditate ridicată
Șlefuire ușoară 

Absorbție ridicată
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Produs Descriere EAN Cod Articol

•  uscare rapidă
•  modelare extrem 

de ușoară
•  granulometrie 

foarte fină

NOU

NOU

C 30

F7
DIN EN 13813

C 30

F7
DIN EN 13813

Mortare portante pentru umplere și reparații

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Mortar portant pentru reparații RS 90
(Standfeste Reparaturmasse RS 90)
Mortar de reparații pe bază de ciment special, portant, cu granulometrie foarte fină și cu uscare rapidă. Mortarul 
are tensiuni reduse și se prelucrează ușor. Pentru șpăcluiri de finisare, aplicabil în grosimi de la 0 mm. Se utilizează 
numai la interior, pe suprafețele pereților și pardoselilor, pentru lucrări de reparații și nivelare la trepte și podeste, 
precum și pentru umplerea micilor găuri și neplaneități la șape și suprafețe de beton, în grosime de strat de la 1 mm 
(0) până la 40 mm. Aplicarea straturilor ulterioare (indiferent de grosimea mortarului) se poate face după 90 de minute. 
Recomandat pentru pardoseli încălzite, se pretează solicitărilor la scaune cu rotile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002690165381 1 6538

Mortar de umplere și reparații SF 80
(Füll- und Reparaturmasse SF 80)
Mortar de ciment, stabil, cu întărire rapidă pentru reparații și nivelare la trepte și pardoseli precum și pentru umplerea 
și egalizarea găurilor și denivelărilor în spații interioare, pentru lucrări de reparații și de nivelare a treptelor și podes-
telor, aplicabil în grosimi de strat de până la 50 mm. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,6 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689061694 6169

Mortar de umplere și reparații Murefix MF 4
(Murefix MF 4)
Masă de șpaclu pentru reparații sub formă de pulbere, puternic aditivată, foarte stabilă, cu întărire rapidă, fără fisuri, 
pentru umplerea găurilor, corectarea defectelor și denivelărilor suprafețelor de beton, șape de ciment și ipsos, plăci fi-
brolemnoase, placaje ceramice. Aderență deosebită la suport, chiar și fără amorse. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689115663 1 1566

Mortar fin de umplere și reparații SF 83
(Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein)
Mortar de ciment special, sub formă pulverulentă, fin, aditivat, cu uscare rapidă și uniformă, cu contracții reduse și 
întărire hidraulică. Pentru șpăcluiri de finisare, aplicabil în grosimi de la zero mm. Recomandat doar la interior, par-
doseli și pereți, pentru reparații și nivelări la trepte și podeste, precum și pentru umplerea micilor găuri și neplaneități 
ale șapelor și betoanelor, aplicabilă în grosimi de la 1 mm (0) până la 40 mm. Este recomandat la șapele cu încălzire 
și la solicitări cu scaune cu roți. După 15 minute se pot aplica următoarele straturi cu același material sau cu șapa 
autonivelantă, de asemenea la pereți este posibilă drișcuirea, precum și realizarea muchiilor. Reacția la foc: A1. Cod 
GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689142140 1 4214
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Produs Descriere EAN Cod Articol

•  emisii reduse 
de praf

• MUREVELL-EFFEKT
•  până la 20 mm 

grosime strat

C 30

F7
DIN EN 13813

C 40

F10
DIN EN 13813

D
U
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D

•S
TA

UBREDUZIER
T•

C 25

F7
DIN EN 13813

Șape autonivelante

D
U

S T  R E D U CE
D

•S
TA

UBREDUZIER
T•

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

PENTRU
SUPRAFEȚE PERFECTE

Uscare rapidă
Fluiditate ridicată
Șlefuire ușoară 

Absorbție ridicată

PENTRU
SUPRAFEȚE PERFECTE

Uscare rapidă
Fluiditate ridicată
Șlefuire ușoară 

Absorbție ridicată

PENTRU
SUPRAFEȚE PERFECTE

Uscare rapidă
Fluiditate ridicată
Șlefuire ușoară 

Absorbție ridicată

Șapă autonivelantă pentru pardoseli din lemn NH 75
(Holzboden Nivelliermasse NH 75)
Șapă autonivelantă specială pe bază de ciment, clasa C40 / F10, pentru reabilitarea pardoselilor vechi din lemn și pentru 
nivelarea pardoselilor supuse la solicitări mari, la interior. Se aplică în strat de la 3 – 20 mm. Nu este necesară armarea 
cu plasă. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,25 kg/m2 per mm grosime strat

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689055495 5549

Șapă autonivelantă rapidă SL 52
(Schnellspachtelmasse SL 52)
Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf, cu 
timp de uscare rapid, face posibilă aplicarea covoarelor ulterioare după 90 minute. Utilizabilă numai la interior pen-
tru obținerea suporturilor plane în grosimi de până la 20 mm, înaintea de instalarea covoarelor de pardoseală și a par-
chetului. Recomandată pentru pardoseli cu sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu rotile. 
Recomandată ca strat suport pentru sigilările epoxidice. Reacția la foc: A2fl s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,4 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689133032 1 3303

Șapă autonivelantă FZ 15 (Nivelliermasse FZ 15)
Șapă autonivelantă pulverulentă, cu MUREVELL-EFFEKT, aditivată, cu întărire hidraulică. Recomandată numai la interior, în 
grosime de strat de până la 10 mm, pentru obținerea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de toate 
tipurile. Recomandată la sisteme de încălzire prin pardoseală și la solicitări cu scaune cu rotile. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689064480 6448

Șapă autonivelantă Maximo M 61
(Nivelliermasse Maximo M 61)
Șapă autonivelantă specială, cu MUREVELL-EFFEKT, cu capacitate de acumulare de căldură, cu emisii reduse de 
praf, cu randament ridicat și absorbție foarte bună. Uscarea se realizează prin hidratare. În ceea ce privește consumul 
este cu cca. 27% mai eficientă decât o șapă autonivelantă obișnuită. Recomandată la interior pentru realizarea stra-
turilor suport plane, cu grad de absorbție ridicat, în grosime de strat de până la 15 mm, înainte de aplicarea covoa-
relor de pardoseală și a parchetului. Este specială pentru încălzirea prin pardoseală deoarece este posibilă obținerea 
unei economii la energie de până la 12%, ca suport pentru lipirea covoarelor din cauciuc și a covoarelor Design (LVT), 
covoare care necesită un grad de absorbție ridicat al masei de nivelare. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,1 kg/m² per mm grosime strat

13 kg SAC 1 palet = 72 saci 9002689138402 1 3840

Șapă autonivelantă FZ 100 (Nivelliermasse FZ 100)
Masă de nivelare superioară, cu emisii reduse de praf, autonivelantă, extrem de fluidă, suprafața rezultată este foarte 
netedă și se șlefuiește ușor, uscarea este rapidă datorită MURVELL-EFFEKT. Recomandată numai la interior pentru 
nivelare în grosimi de strat până la 20 mm. Constituie suport pentru covoarele uzuale de pardoseală și parchet. Este 
recomandată pentru pardoselile încălzite, este pompabilă. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689154631 1 5463
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Produs Descriere EAN Cod Articol

C 30

F5
DIN EN 13813

C 20

F7
DIN EN 13813

C 30

F7
DIN EN 13813

2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Șapă autonivelantă de exterior FMA 30
(Fließmasse Außen FMA 30)
Șapă autonivelantă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu întărire hidraulică. Recomandată la interior și exterior, 
pentru realizarea suporturilor plane, în grosime de strat de la 5 până la 30 mm, înainte de instalarea diferitelor covoa-
re de pardoseală. Recomandată în special pentru egalizarea neplaneităților planșeelor din elemente prefabricate, a 
planșeelor brute, etc., precum și pentru asigurarea pantelor de până la 3%. Este aplicabila la exterior în grosime de 
până la 30 mm per strat. Recomandare amorsă: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Reacția la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689078722 7872

Șapă autonivelantă Extrem NE 30
(Nivelliermasse Extrem NE 30)
Masă de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, cu contracții reduse, autonivelantă și cu întărire hidraulică. Utilizată 
la interior, pentru realizarea egalizărilor în grosimi de strat între 3 mm și 30 mm, înainte de aplicarea covoarelor de 
pardoseală de toate tipurile, în special pentru egalizarea neplaneităților extreme, precum a planșeelor din beton, a 
planșeelor prefabricate cu goluri sau egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689061762 6176
 

Șapă autonivelantă CA 20 (Nivelliermasse CA 20)
Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu. Are contracții extrem de reduse la uscare, este fluidă și pompabilă, 
în special pentru suporturi dificile și șape fluide anhidrit. Aplicabilă în grosimi de strat între 2 – 20 mm. Recomandată 
de asemenea pentru pardoseli încălzite. Aplicabilă numai la interior. Cod GIS: CP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689120964 1 2096

Șapă rapidă de egalizare SE 24 (Schnellestrich SE 24)
Beton uscat gata preparat, circulabil la 18 ore, suprafața poate fi placată după cca. 48 ore, recomandat pentru pardoselile 
încălzite fără alte adaosuri. Clasa E 300. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 20 kg/m2 per cm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 56 saci 9002428089415 8941

Mortar de umplere și reparații CA 85
(Füll- und Reparaturmasse CA 85)
Mortar de umplere și de reparații pe bază de sulfat de calciu, stabil, cu uscare rapidă și contracții reduse la uscare. Nu-
mai la interior, pentru lucrări de egalizare și de reparații la suprafețele pardoselilor și pereților, precum și pentru umplerea 
găurilor și nivelarea neplaneităților șapelor pe bază de sulfat de calciu, a șapelor magnezitice și a celor pe bază de asfalt 
turnat, precum și pentru nivelarea și șpăcluirea șapelor uscate și a elementelor de construcții pe bază de ipsos. Reco-
mandat pentru șapele încălzite, rezistă la traficul scaunelor cu rotile. Grosime maximă de strat: 50 mm. Cod GIS: CP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689115656 1 1565

Șapă autonivelantă CA 40 (Nivelliermasse CA 40)
Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu, cu conținut de fibre. Are contracții extrem de reduse la uscare, 
este fluidă și pompabilă, în special pentru suporturi dificile și șape fluide anhidrit. Aplicabilă în grosimi de strat între 
3 – 20 mm. Recomandată de asemenea pentru pardoseli încălzite. Aplicabilă numai la interior. Cod GIS: CP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689106685 1 0668
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2. ȘAPE AUTONIVELANTE ȘI MORTARE DE REPARAȚII (Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen)

Șapă autonivelantă ST 25 (Nivelliermasse ST 25)
Șapă autonivelantă cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu risc redus de fisurare, de clasa 
CT-C25-F5. Utilizare numai la interior, în grosime de la 2 – 30 mm, pentru nivelarea pardoselilor peste care se aplică 
placaje ceramice sau covoare de pardoseală de orice tip. Se poate utiliza la încălzire prin pardoseală, rezistă la sca-
une cu rotile. Amorsă: D1, după caz Amorsă rapidă D4.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689114932 1 1493

Șapă autonivelantă NB 10 (Nivelliermasse Basic NB 10)
Șapă autonivelantă pe bază de ciment, aditivată, sub formă pulverulentă, cu emisii reduse. Este recomandată la 
interior pentru nivelare în grosime de strat între 2 – 10 mm înainte de aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, 
precum și pentru placarea cu placaje ceramice sau piatră naturală. De asemenea este recomandată pentru șapele cu 
sisteme de încălzire și în cazul solicitărilor la scaune cu roți. Clasificare conform EN 13813 CT-C25-F6, comportare 
la foc clasa A1.

Consum: cca. 1,7 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689132950 1 3295

Șapă autonivelantă OS 50 (Nivelliermasse Objekt Plus OS 50)
Șapă autonivelantă, pulverulentă, stabilă, cu întărire hidraulică, de clasă CT-C30-F10. Recomandată numai la interior, 
în grosime de strat de până la 10 mm ca suport pentru toate tipurile de acoperiri. Rezistă la solicitări de tip scaune 
cu rotile și la încălzirea prin pardoseală.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689059554 5955

C 30

F10
DIN EN 13813

Ciment rapid pentru șape ER 70 
(Estrichzement Rapid ER 70)
Produsul ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă 
care în intervalul a 24 ore este întărită, astfel fiind posibilă placarea cu placaje ceramice, iar în 7 zile șapa atinge o 
umiditate remanentă < 2%. Cimentul este recomandat pentru realizarea șapelor în aderență, glisante, sau flotante, cu 
rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artificială, mochetă, etc., șape care trebuie 
să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor. Liantul rapid pentru șape este recomandat 
pentru utilizare atât la interior cât și la exterior.

Consum: cca. 2,5 kg/m2 per cm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689133070 1 3307

Ciment rapid pentru șape SE 90
(Schnellestrichzement SE 90)
Ciment cu întărire rapidă, aditivat, pentru realizarea șapelor. Recomandat la interior pentru realizarea șapelor flotante, 
glisante și în aderență, și a șapelor încălzite ce pot fi supuse la solicitări și pot fi acoperite la scurt timp după turnare. 
Atât pentru construcții noi, cât și pentru domeniul renovărilor și asanărilor. Recomandat și pentru pardoseli încălzite, 
rezistă la traficul scaunelor cu rotile. În cazul pardoselilor încălzite, instalația de încălzire se va porni la 3 zile după 
aplicarea șapei. În caz contrar se va respecta normativul ÖNORM B 2242. Cod GIS: ZP 1

Consum: cca. 3 kg/m2 per cm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689061984 6198
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3. ACCESORII (Zubehör)

Fibre de rigidizare GL (Verstärkungsfaser GL)
Fibre rezistente la alcalii pentru rigidizarea maselor de șpaclu și de egalizare. Pentru creșterea rezistenței la compre-
siune și la încovoiere și a rezistenței la șocuri (reducerea riscului de fisurare). Utilizate în special la suporturi critice, 
dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci OSB, șape uscate, șape friabile sau fisurate și la trecerea peste suporturi din 
materiale diferite. Fibrele se adaugă în apa de amestec și se realizează o omogenizare inițială.

250 g PUNGĂ 50 pungi / 1 cutie, 1 palet = 1350 pungi 9002689084297 8429

Bandă izolatoare de margine, autoadezivă RS 50
(Randdämmstreifen selbstklebend RS 50)
Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilenă 
spumă. Pentru evitarea punților acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la 
interior și la exterior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la 
șapele autonivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, 
plăci aglomerate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine 
înainte de montajul Foliilor separatoare Murexin Unitop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare 
a eforturilor.

20 m ROLĂ 5 role / cutie, 1 palet = 90 role 9002689130567 1 3056

Folie suporturi critice Unitop M 85 (Entkoppelungsmatte Unitop M 85)
Folie specială din fibră de sticlă, flexibilă, se aplică pe suport fără fixare, utilizată ca strat intermediar, pentru stabiliza-
rea suportului, ca izolație și etanșare la vapori înainte de lipirea covoarelor textile, a covoarelor sintetice cu dos dublu 
și a celor cu dos din spumă poliuretanică, a covoarelor PVC și CV cu dos neted, amprentat, sau din latex la interior. 
Ca strat de separație între diferite covoare și suporturile critice, specială pentru suporturile cu umiditate ridicată, la 
interior. Este recomandată pe suporturile absorbante și neabsorbante, precum plăci compozite, piatră naturală și 
ceramică, covoare vechi sau noi din linoleum, PVC, CV și parchet, precum și pe pardoselile vechi vopsite sau sigilate. 
Lățime bandă: 2 m. Lungime: 25 m. Grosime: 2 mm.

50 m2 ROLĂ 1 palet = 12 role 90026891125211 1 2521

Plombe de siguranță pentru șapele cu încălzire
(Sicherheitsplomben für Heizestriche)
Plombele de siguranță sunt utilizate pentru a urmări și controla evoluția temperaturilor în cazul șapelor cu încălzire 
prin pardoseală. Conform ÖNORM B 2242 aplicatorii de șapă, respectiv montatorii covoarelor de pardoseală au 
obligația montării acestor sisteme de siguranță. Cantitate minimă: 10 buc.

1 Pachet 10 buc. / pachet 9002689123644 1 2364

Plasă pentru armare GL (Verstärkungsmatte GL)
Plasă din fibră de sticlă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și de nivelare. Pentru creșterea rezis-
tenței la întindere din încovoiere și a rezistenței la șocuri (comportamentul la fisurare). Este utilizată în special în cazul 
suporturilor critice precum dușumele din lemn, asfalt turnat, plăci conglomerate, șape uscate, a șapelor friabile și 
fisurate și în cazul trecerilor între diferite materiale de construcții. Lățime bandă: 1 m. Lungime: 30 m. Grosime 1 mm. 

30 m2 ROLĂ 1 palet = 50 role 9002689168904 1 6890

Bandă armare fisuri GL (Rissarmierungsbahn GL)
Bandă cu inserție din fibră de sticlă, cu rezistență la tracțiune și întindere la rupere ridicată, pentru armarea fisurilor. 
Pentru acoperirea fisurilor, a rosturilor de lucru, recomandată ca alternativă la „coaserea“ clasică a fisurilor. Lățime 
bandă: 60 cm. Lungime: 12 m.

7,2 m2 ROLĂ 1 palet = 96 role 9002689165460 1 6546

Nisip de cuarț de diferite sorturi, găsiți la capitolul Tehnica pardoselilor epoxidice, la pagina 119.
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Mai puțin material – eficiență ridicată
Sloganul „cu mai puțin acoperi mai mult” descrie perfect 
avantajele Șapei autonivelante Maximo M 61: pentru aco-
perirea unei suprafețe de 100 m2 la o grosime medie de strat 
de 3 mm cu o șapă autonivelantă uzuală sunt necesare cca. 
450 kg de material, în cazul utilizării Șapei autonivelante 
Maximo M 61 este necesară o cantitate mai mică cu 124 
kg, care nu trebuie achiziționată și nici livrată în șantier.

Mai puțin timp – suprafețe mai mari
Se câștigă timp la prelucrare. Într-o găleată de malaxare 
MUREXIN se pot malaxa de-o data doi saci în loc de unul și 
cu materialul rezultat se poate acoperi o suprafață cu 27% 
mai mare, într-un timp mai scurt. Per ansamblu aceasta pre-
supune că se economisește o oră de lucru la fiecare 100 m2.

Beneficii suplimentare pentru sănătate – 
protejarea coloanei vertebrale și a plămânilor
Greutatea scăzută a materialelor de umplere moderne com-
parativ cu materialele convenționale minerale de umplere, 
aduce un aport considerabil în privința menținerii sănătății 
coloanei vertebrale a aplicatorilor: șantierele fără lift cu scări 
înguste sunt cucerite în pas alergător, cu spatele drept. Mai 
mult decât atât, rețeta cu emisii reduse de praf, împreună cu 
gura de evacuare optimizată a sacului, contribuie la asigura-
rea unui aer curat pe parcursul prelucrării.

Produsul poate fi utilizat în sistemul ecologic cu emisii re-
duse și fără compuși cu caracter migrator, împreună cu 
Grundul special de aderență DX 9 și cu Adezivul de parchet 
X-Bond MS-K 530.

Șapa autonivelantă Maximo M 61: mai puțin material, eficiență ridicată, greutatea 
redusă, mai puțin praf, emisii reduse EC 1 Plus și economia de timp la aplicare sunt 
avantajele incontestabile care au contribuit la succesul Maximo.

Maximo: Ambalaje mici – 
Performanțe mari! Materialele ușoare de 
umplere asigură rezultate maxime

Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

Murexin
Nivelliermasse

MAXIMO
M 61
Ihr Plus Produkt:

Hohe Ergiebigkeit und

hohe Saugfähigkeit!

•  Cu 27% mai puțin material și economie 
de timp

•  Manipulare mai ușoară – protecția 
spatelui

•  Sistem inteligent de deschidere a sacului
•  Emisii reduse de praf
•  Izolator fonic la zgomotul pașilor în sistem
•  Emisii extrem de reduse

Șapă autonivelantă Maximo M 61
Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 18

www.murexin.ro 

2. Șape autonivelante și mortare de reparații
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www.murexin.ro 

4. Adezivi pentru PVC, mochetă, linoleum, plută, cauciuc

Fișă informații
produs

• Armat cu fibre
• Riflaj rigid
• Utilizare universală
• Emisii extrem de reduse EC1
• Stabilitate dimensională ridicată

Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 25

Adeziv pentru covoare 
Design D 495

Marmură de Carrara strălucitoare, dușumea din lemn de stejar, parchet din lemn de arțar 
alb ca zăpada: Nu există nimic ceea ce covoarele vinilice Design sa nu poată imita perfect.

Răspunsul perfect pentru covoarele tip Design 
vinilice și din poliolefină: Adeziv pentru covoare 
Design D 495

Pe de-o parte covoarele vinilice Design se caracterizează 
printr-o multitudine de modele, pe de altă parte transportul 
acestora este facil iar aplicarea este de asemenea ușoară. 
Nu trebuie să uităm totuși rezistența la uzură și la zgâriere 
ridicată. 

Adezivi cu lipire în aderență
Covoarele tip Design se instalează de regulă cu adezivi în 
dispersie, prin lipire pe întreaga suprafață. La montaj trebuie 
avut în vedere să se realizeze o lipire într-un mod profesio-
nal, respectiv să se evite deformarea covorului care poate 
fi efectul variațiilor de temperatură, de asemenea îmbinarea 
între placi trebuie să se facă astfel încât sa se evite bomba-
rea în zona rosturilor. Muchiile și colțurile ridicate reprezintă 
urmarea unei aplicări neprofesionale.

La prelucrarea adezivilor în dispersie trebuiesc avute în ve-
dere următoarele aspecte:

• Lipire pe întreaga suprafață
• Cantitate suficientă de adeziv
• Schimbarea regulată a lamelelor dințate
•  Trebuie acordată atenție în mod special asupra momentului 

fixării covorului și asupra timpilor de aerisire ai adezivului

Adezivi cu lipire în umed
Ca adezivi cu lipire în umed sunt caracterizați acei adezivi 
care se aplică pe stratul suport, iar montajul covorului de 
pardoseală se aplică în stratul proaspăt de adeziv. O condi-
ție pentru acest tip de lipire este ca pe stratul suport să se 
aplice în prealabil o masă de nivelare de grosime 2-3 mm, 
cu rol de asigurare a unui grad de absorbție uniform. Lipirile 
în umed prezintă avantajul asigurării unei peliculizări unifor-
me a adezivului pe dosul covorului.

Adezivul D 495, armat cu fibre este special conceput pen-
tru lipirea covoarelor Design, deoarece în condițiile în care 
se respectă cerințele prezentate mai sus, acesta poate fi 
utilizat atât ca adeziv în umed, cât și ca adeziv în aderență. 
Aceste proprietăți și cât și o stabilitate dimensională ridica-
tă, caracterizează acest adeziv inovator, cu emisii reduse.
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4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Adeziv pentru PVC și mochetă D 321
(Bodenbelagsklebstoff D 321)
Adeziv pentru lipirea covoarelor din PVC, linoleum și a mochetei cu suport textil, sintetic, latex sau spumă poliureta-
nică. Cod GIS: D 2. Șpaclu: A1, A2, B1, B2.

Consum: cca. 300 – 450 g/m²

1 kg CUTIE 1 palet = 350 cutii 9002689062622 6262
6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689069126 6912
14 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689063278 6327

Adeziv Universal D 390 (Universalklebstoff D 390)

Adeziv performant, pe bază de rășini sintetice în dispersie, pentru lipirea PVC – benzi sau plăci, pe pardoseli sau 
pereți, a mochetelor cu suport neted sau texturat – latex, spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 280 – 400 g/m2

1 kg CUTIE 1 palet = 350 cutii 9002689061915 6191
6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689061946 6194
12 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689061939 6193

Adeziv unilateral D 338 (Einseitklebstoff D 338)
Adeziv în dispersie pentru lipirea covoarelor PVC și CV de toate tipurile, plăci și benzi, plăci flexibile, covoare textile 
cu dos neted, amprentat sau din latex. Este de asemenea recomandat pentru covoare sintetice cu dos dublu și cu 
dos din spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m2

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689052074 5207

Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391
(Nass- und Haftbettklebstoff D 391)
Adeziv pe bază de rășini în dispersie pentru lipirea covoarelor PVC la pereți și pardoseli, sub formă de plăci și benzi 
precum și pentru covoarele de pardoseală cu dos din latex-spumă neted, latex amprentat sau a covoarelor cu dos din 
spumă poliuretanică. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m2

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689066927 6692

Adeziv special pentru PVC și covoare textile LF 300
(Spezial Haftbettklebstoff LF 300)
Adeziv performant, pe bază de rășini în dispersie, fără solvenți, cu aderență ridicată pentru lipirea covoarelor PVC, a 
linoleumului, benzi sau plăci, a plăcilor flexibile și a covoarelor textile cu dos din latex pe suporturi absorbante sau 
neabsorbante, de asemenea și pentru lipiri de contact. De asemenea este recomandat pentru lipire PVC pe PVC. 
Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 200 – 400 g/m2

12 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689063919 6391
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•  riflaj foarte 
bun

• armat cu fibre
•  prelucrare 

ușoară

4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Adeziv pentru covoare Design D 495
(Designbelagklebstoff D 495)
Adeziv în dispersie, armat cu fibre, cu rezistență la forfecare ridicată, cu riflaj bun și aderență ridicată, pentru lipirea 
la interior, în umed a covoarelor PVC-CV, a covoarelor Design (LVT) și a covoarelor din cauciuc, sub forma de plăci 
sau de benzi (Covoarele din cauciuc se vor lipi numai după consultarea departamentului tehnic). Este recomandat de 
asemenea pentru lipirea covoarelor de pardoseală fără conținut de cloruri (poliolefine), a covoarelor textile dublate cu 
dos din iută sau dos sintetic, a covoarelor textile cu dos din latex sau cu dos din spumă poliuretanică. Recomandat 
de asemenea pentru pardoseli încălzite, rezistă la solicitările scaunelor cu rotile. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 300 – 400 g/m2 în funcție de suport și de dosul covorului

6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689162742 1 6274
14 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689158325 1 5832

Adeziv linoleum D 494 (Linotex Profi D 494)
Adeziv superior, fără conținut de solvenți, cu întărire rapidă pe bază de dispersie cu latex pentru lipirea linoleumului 
sub formă de benzi și plăci, precum și pentru lipirea plutei, pe suporturi absorbante. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1, B2.

Consum: cca. 350 – 500 g/m2

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689077046 7704

Adeziv special linoleum și mochete DK 74
(Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74)
Adeziv în dispersie, cu miros slab, cantitate redusă de apă și cu aderență ridicată. Indicat pentru lipirea covoarelor de 
linoleum, linoleum cu plută, textile, mochete textile dublate cu dos de iută sau sintetic, precum și pentru covoarele cu 
dos din latex și pentru covoarele din pâslă. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1.

Consum: cca. 350 – 550 g/m2

7 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689055761 5576
20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689054085 5408

Adeziv mochete și covoare din pâslă DK 44
(Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44)
Adeziv în dispersie cu capacitate de reticulare excelentă, recomandat la interior, pentru lipirea covoarelor textile cu 
dos neted sau reliefat, sau cu dos din latex, pentru cele cu dos sintetic sau cu dos din spumă poliuretanică, sau din 
pâslă, precum și pentru covoarele de pardoseală elastice și din PVC. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă 
la solicitarea scaunelor cu rotile. Șpaclu: A2, B1, B2.

Consum: cca. 400 – 600 g/m2 în funcție de suport și de dosul covorului

20 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689092964 9296

A-2700 
Wiener 

Neustadt
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4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Adeziv pentru cauciuc CR 5 (Kautschuk-Klebstoff CR 5)
Adeziv special pe bază de rășini în dispersie, cu emisii foarte reduse, întărire rapidă și rezistență ridicată, pentru 
lipirea la interior a covoarelor din cauciuc sintetic – benzi sau plăci cu grosimea de până la 3,2 mm – cu spatele 
plan / neted, precum și a celor din poliolefină pe suporturi absorbante. Se poate utiliza la pardoseli cu sisteme de 
încălzire înglobate, sau supuse solicitărilor scaunelor cu rotile. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1.

Consum: cca. 350 – 400 g/m2 în funcție de suport și de dosul covorului

14 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689106340 1 0634

Adeziv universal de fixare WL 720
(Universalfixierung WL 720)
Adeziv pentru fixarea covoarelor de pardoseală în locuințe, cu rezistență la cicluri lipire-dezlipire aplicabil cu rola. 
Pentru fixarea covoarelor tip plăci, cu dos din pâslă și cu dos neted din spumă pe covoarele existente și pe suporturi 
șpăcluite. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 – 150 g/m2

2,8 kg CUTIE 1 palet = 100 cutii 9002689368298 3 6829
5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689101925 1 0192
25 kg CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689072812 7281

Adeziv de fixare în dispersie WL 730
(Fixierdispersion WL 730)
Adeziv în dispersie, superior pentru fixare cu rezistență ridicată la cicluri lipire-dezlipire, aplicabil cu rola. Pentru 
fixarea mochetei tip plăci cu dos din pâslă, PVC, sau spumă poliuretanică. De asemenea pentru covoare PVC, CV și 
covoare textile cu dos neted din spumă. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 – 150 g/m2

10 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689092360 9236

Adeziv poliuretanic 2K PU 330 (Klebstoff 2K PU 330)
Adeziv poliuretanic bicomponent, elastic, pentru instalarea covoarelor supuse solicitărilor extrem de ridicate, precum 
a covoarelor din cauciuc, a covoarelor Design-vinilice, a covoarelor sportive la exterior, precum și pentru executarea 
lucrărilor de montaj și reparații, pentru lipirile dur-elastice pe beton, ceramică, piatră, lemn și pe alte materiale de 
construcții. Recomandat la interior și exterior, este rezistent la apă și la intemperii. Raport de amestecare în greutate: 
Comp. A : Comp. B = 5 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: A2, B1, B2, B3.

Consum: cca. 300 – 1300 g/m2

6 kg SET
5 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689063650 6365
1 kg CUTIE 1 palet = 360 cutii Comp. B 9002689063643 6364

12 kg SET
10 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689363651 3 6365
2 kg CUTIE 1 palet = 100 cutii Comp. B 9002689163640 1 6364



•  emisii reduse 
EC 1 Plus

•  aplicare foarte 
ușoară

NOU

NOU
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4. ADEZIVI PENTRU PVC, MOCHETĂ, LINOLEUM, PLUTĂ, CAUCIUC (Klebstoffe für PVC, Textil, Linoleum, Kork und Gummi sowie Fixierungen)

Adeziv de contact KK 990
(Kontaktklebstoff KK 990)
Adeziv de contact, fără conținut de solvenți, stabil, tixotropic, cu priză rapidă. Recomandat la interior pentru lipirea 
covoarelor textile la pardoseli și pereți, a plăcilor cu fibre, a acoperirilor la pereți supuse la solicitări ridicate, a covoa-
relor din cauciuc granulat, a profilelor de îmbinare, și pentru lipirea la pereți a tapetelor din PVC și plută, precum și 
pentru lipirea covoarelor în zona plintelor. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă la solicitarea scaunelor cu 
rotile. Cod GIS: D 5. Șpaclu: A1, A2. 

Consum: cca. 250 – 350 g/m2 cu aplicare pe ambele suprafețe

5 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii 9002689306306 3 0630

Adeziv special de contact KK 346
(Spezialkontaktklebstoff KK 346)
Adeziv pe bază de cauciuc sintetic, nu conține aromați, pentru lipirea profilelor PVC, covoarelor din cauciuc sau din 
plută sub formă de plăci, a plăcilor din materiale sintetice de toate tipurile, a plintelor și a benzilor de margine în spații 
interioare. Cod GIS: S 1. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m2 cu aplicare pe ambele suprafețe

5 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii 9002689160564 1 6056
10 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii 9002689101918 1 0191

Adeziv de contact Rexopren 1310
(Kontaktklebstoff Rexopren 1310)
Adeziv de contact pe bază de solvenți, cu utilizare la interior, pentru lipirea covoarelor PVC și cauciuc sub formă de 
benzi sau plăci, precum și pentru lipirea plăcilor din plută sau linoleum. Recomandat pentru șapele cu încălzire și în 
cazul solicitărilor la scaune cu rotile. Cod GIS: S 1. Șpaclu: A1, A2.

Consum: cca. 250 – 350 g/m2 cu aplicare pe ambele suprafețe

200 g CUTIE 1 palet = 672 cutii 9002689093350 9335
450 g CUTIE 1 palet = 336 cutii 9002689093374 9337
900 g CUTIE 1 palet = 324 cutii 9002689093367 9336
5 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii 9002689093398 9339

Diluant KK 350 (Verdünnung KK 350)
Pentru diluarea adezivilor de contact pe bază de solvenți, precum Adezivul special de contact KK 346, Adeziv de 
contact Rexopren 1310 și pentru curățarea sculelor și echipamentelor.

0,5 litri CUTIE 1 palet = 540 cutii 9002689063711 6371
5 litri CUTIE 1 palet = 99 cutii 9002689063728 6372
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5. ADEZIVI PENTRU UTILIZĂRI SPECIALE (Klebstoffe für Spezialanwendungen)

Tapet din fibră de sticlă Scandatex (Glasgewebe Scandatex)
Tapet din fibră de sticlă – cu design inovativ în 4 modele – pentru „armarea“ și decorarea pereților interiori, în special 
în zonele cu solicitări intense: școli, grădinițe, hoteluri, spitale, hale, expoziții etc. Rezolvă problema defectelor su-
portului (exemplu: rosturi între plăcile de gips-carton), fisuri, defecte de suprafață. Are o aderență foarte bună la su-
porturile minerale, nu este inflamabil, nu conține substanțe dăunătoare sănătății, menține stabilă culoarea finisajului. 
Tapetul se lipește cu Adezivul de tapet D 910. Pentru finisare durabilă se recomandă vopselele latex sau epoxidice 
Murexin. Lățime: 1 m.

6351 (caroiaj normal) ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 24 role
50 m2 9002438093877 9387

6164 (caroiaj fin) ROLĂ 6 role / cutie, 1 palet = 36 role
50 m2 9002438093884 9388

6345 (caroiaj grosier) ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 24 role
30 m2 9002438093891 9389

6354 (în formă de V) ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 24 role
30 m2 9002438093907 9390

Adeziv pentru tapet D 910 (Glasgewebeklebstoff D 910)
Adeziv superior în dispersie, gata preparat, fără solvenți, cu miros redus și cu aderență ridicată. Recomandat la in-
terior, pe suprafețele pereților, pentru lipirea tapetelor textile de toate tipurile (din plasă sau țesute) cu dos din hârtie 
și a tapetelor din plasă de fibră de sticlă, în special a tapetului din fibră de sticlă Scandatex. Cod GIS: D 1. Șpaclu 
A1 sau trafalet.

Consum: cca. 250 – 350 g/m2 în funcție de suport și tapet

6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689062486 6248
15 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689084303 8430
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Formarea încărcării electrice 
(electricitate statică)
Electricitatea statică se formează întotdeauna la mișcarea 
materialelor izolatoare solide sau a substanțelor lichide la 
interfața de separație dintre acestea. Un exemplu extrem 
ar fi un curent de aer încărcat cu praf care întâlnește un 
perete. Descărcarea de tensiune este în funcție de umidita-
te. Aerul uscat duce la încărcări electrice mai ridicate decât 
aerul umed.

Conductivitatea
Formarea electricității statice poate fi în cel mai bun caz re-
dusă prin alegerea unor materiale corespunzătoare, totuși 
nu poate fi împiedicată în totalitate. Sunt de evitat mulțimile

de persoane sau multe corpuri de mobilier. Motivul este 
acela de a împiedica o acumulare ridicată de electricitate, 
încărcarea electrică trebuie deviată rapid și uniform astfel 
încât să se evite formarea scânteilor.

Electricitatea statică și dinamică
Prin electricitate dinamică se înțelege „curent electric” care 
este alimentat continuu de la centralele electrice către rețea. 
Electricitatea statică, spre deosebire de cea dinamică, nu 
este alimentată continuu de la o sursă, aceasta se formează 
o dată și nu mai este prezentă imediat după descărcare.

Fișă informații
produs

6. Adezivi pentru sisteme antistatice

Mai multe informații la pagina 30

www.murexin.ro 

Avantaje produs!
• Conductiv electric
•  Cu domeniu de utilizare 

universal
•  Cu combinație specială 

de fibre

Adeziv conductiv cu fibre EL 300

Cerințele pentru o pardoseală conductivă variază în funcție de scopul utilizării încă-
perii respective. Se deosebesc două tipuri de covoare, cele conductive (104 până la 
108 Ohm) și cele antistatice (108 până la 1010 Ohm). Adezivii conductivi se utilizează 
numai pentru covoarele conductive – MUREXIN recomandă Adezivul conductiv cu 
fibre EL 300.

Adezivi conductivi pentru sisteme elec-
trice conductive
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Rețetă
inovatoare

6. ADEZIVI PENTRU SISTEME ANTISTATICE (Klebstoffe für elektrisch leitfähige Systeme)

Dispersie conductivă EL 605 (Leitschicht EL 605)
Dispersie conductoare de electricitate pentru obținerea unui strat conductiv fără rețea de bandă de cupru. Pentru pre-
gătirea suportului în vederea lipirii cu adezivi conductivi EL 300, EL 330 PU sau EL 720. Aplicare cu rola. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 100 g/m2

10 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689060079 6007

Adeziv universal conductiv EL 628
(Universalklebstoff leitfähig EL 628)
Adeziv în dispersie cu conductivitate electrică, pentru lipirea covoarelor conductive tip PVC și cauciuc sintetic sub 
formă de plăci sau benzi, a covoarelor textile conductive cu dos de iută sau sintetic dublat, dos din latex, covoare 
țesute sau din pâslă, precum și linoleum. Șpaclu: A2, B1 sau șpaclu special. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m2

10 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689071266 7126

Adeziv conductiv cu fibre EL 300
(Faserklebstoff leitfähig EL 300)
Adeziv în dispersie, conductiv electric, cu conținut de fibre, fără solvenți, elastic pentru lipirea covoarelor conductive tip 
PVC și cauciuc sintetic sub formă de plăci sau benzi, a covoarelor textile conductive cu dos de iută sau sintetic dublat, 
dos din latex, covoare țesute sau din pâslă, precum și linoleum. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A2, B1 sau șpaclu special S1.

Consum: cca. 300 – 450 g/m2

14 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689108481 1 0848

Adeziv de fixare EL 720 (Fixierung EL 720)
Adeziv de fixare antistatic pentru instalarea covoarelor și mochetelor sub formă de plăci, cu proprietăți antistatice, a 
covoarelor cu strat de acoperire corespunzător la suprafața de contact. Aplicabil cu Rola. Cod GIS: D 1.

Consum: cca. 150 – 200 g/m2

25 kg CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689089957 8995

Adeziv conductiv EL 330 PU (Klebstoff EL 330 PU)
Adeziv poliuretanic bicomponent, conductiv electric, pentru lipirea covoarelor conductive PVC și sintetice sub formă 
de plăci și benzi. Raport de amestecare în greutate: Comp. A la Comp. B = 4 : 1. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B1, B2, B3 
sau șpaclu special S1.

Consum: cca. 350 – 800 g/m2

5 kg SET
4 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689074007 7400
1 kg CUTIE 1 palet = 252 cutii Comp. B 9002689074014 7401

Bandă de cupru KB 20 (Kupferband KB 20)
Bandă de cupru, autoadezivă, pentru colectarea curenților și descărcare la împământarea clădirilor, utilizată la 
pardoseli antistatice. Lățime 15 mm.

20 m ROLĂ 1 cutie = 20 role; 1 palet = 12 cutii 9002689058953 5895
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În completare la linia X-Bond, care datorită conținutului de compuși inofensivi este 
ecologică și prezintă o aplicare ușoară și toate avantajele adezivilor de parchet 
moderni, MUREXIN introduce noul Adeziv silanic Maximo M 577 Economic, un 
adeziv ușor cu eficiență extrem de ridicată.

Mai puțin material + mai multă eficiență  
= Adezivul Maximo

Greutate redusă – acoperă suprafețe mai mari
Adezivul de parchet Maximo M 577 Economic are 
într-adevăr o greutate extrem de redusă, dar datorită rețetei 
speciale, beneficiați de o economie de materiale de 27%. 
Manipularea mai ușoară și costurile reduse se numără prin-
tre principalele beneficii.

Prelucrare excelentă
Adezivul Maximo M 577 Economic este un adeziv silanic 
elastic, care dispune de caracteristici speciale și în mod 
special de o prelucrare ușoară. Adezivul are emisii extrem 
de reduse EC 1 RPLUS și miros neutru. Datorită elasticității 
sale, lipirea asigură un grad de izolare la zgomotul pașilor 
de până la 14 dB conform DIN 52210 și DIN 218. Rosturile 
elastice împiedică formarea forțelor de forfecare și împiedi-
că transmiterea acestora către stratul suport. 

Lipire în tehnica modernă
Adezivii MUREXIN MSP au la bază silan-polimeri modificați. 
Adezivii acestei noi generații sunt monocomponenți și se în-
tăresc în prezența umidității aerului, printr-o reacție chimică. 
Rezultatul îl reprezintă un produs care este și hidroizolație 
și adeziv și care dispune de caracteristici speciale: aderență 
deosebită pe diferite suporturi, emisii extrem de reduse, nu 
conțin apă și solvenți. Adezivul de parchet X-Bond MS-K530 
are o aplicare ușoară și utilizare universală: adezivul cu ri-
flaj optim aderă pe o multitudine de suporturi absorbante și 
neabsorbante. Amorsarea suportului poate fi exclusă, dacă 
se lucrează în condiții optime. Adezivul dispune de o ade-
rență extrem de ridicată și își păstrează elasticitatea în timp. 
Nu conține compuși cu efect migrator și are emisii extrem 
de reduse EC 1 R.

Fișă informații
produs

Fișă informații
produs

• Adeziv silanic elastic
• Necesar de material cu 27% mai redus
• Eficiență ridicată
•  Lipiri cu grad de reducere a zgomotului 

 pașilor
• Emisii extrem de reduse, EC1 RPLUS

• Greutate redusă cu volum maxim

• Adeziv cu rezistență la forfecare
• Fără conținut de apă și solvenți
• Emisii extrem de reduse, EC1
•  Recomandat pentru pardoselile 

încălzite
• Izolator fonic la zgomotul pașilor
• Nu conține compuși cu capacitate de migrare

Avantaje produs! Avantaje produs!

Murexin
Parkettklebstoff 

Maximo M 577 

Economic
Ihr Plus Produkt:

27 % weniger

Materialbedarf

Murexin. Das hält.

7. Adezivi pentru parchet și lemn

Mai multe informații la pagina 32 Mai multe informații la pagina 32

www.murexin.ro www.murexin.ro 

Adeziv de parchet 
Maximo M 577 Economic Adeziv de parchet X-Bond MS-K530

NOU

NOU
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•  utilizare 
universală

•  elasticitate dură
•  nu are efect 

negativ asupra 
lacului

•  rezistență ridi-
cată la forfecare

NOU

NOU

•  fără plastifianți
•  rezistență 

ridicată la 
forfecare

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

•  necesar de 
material cu 
27% mai redus

•  emisii extrem 
de reduse - 
EC1 R Plus

NOU

NOU

Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic 
(Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic)
Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de apă și solvenți, realizat în tehnica MSP, pe bază de mate-
riale de umplere ușoare, consumul este cu 27% mai eficient. Este izolator fonic la zgomotul pașilor, are emisii foarte 
reduse – EC 1 și miros neutru. Izolator fonic la zgomotul pașilor până la maxim 14 dB conform DIN 52210 și DIN 218. 
Adeziv cu utilizare la interior, pentru lipirea parchetului prefabricat dublu și triplu strat. Recomandat pentru pardoselile 
încălzite. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 550 – 900 g/m2

11 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689303558 3 0355
1800 ml TIP SALAM 6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc. 9002689304524 3 0452

Adeziv de parchet X-Bond MS-K530
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K530)
Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de plastifianți, fabricat în tehnica MS conform DIN 281, 
EN 14293, ISO 17178. Are emisii foarte reduse EC 1, rezistență ridicată la forfecare, fără a influența negativ compor-
tarea lacului de parchet. Pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, tip panouri, exotic, 
a dușumelelor din lemn masiv, a parchetului stratificat conform DIN EN 13489 și a parchetului lamelar conform DIN 
EN 13227. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m2).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

16 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689156369 1 5636

Adeziv de parchet X-Bond MS-K539 
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K539)
Adeziv superior, monocomponent, universal, cu elasticitate dură, fabricat în tehnica MS conform DIN 281, EN 14293, 
ISO 17178. Are emisii foarte reduse EC 1, rezistență ridicată la forfecare, fără a influența negativ comportarea lacului 
de parchet. Pentru lipirea parchetului masiv, a parchetului pe cant, a celui mozaic, a dușumelelor din lemn masiv 
(lungime max. 2200 m, lățime 190 mm, grosime 22 mm) precum și a parchetului stratificat conform DIN EN 13489. 
Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B 17: Consum cca. 1800 g/m2).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

16 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689161752 1 6175
1800 ml TIP SALAM 6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc. 9002689305330 3 0533

Adeziv special X-Bond MS-K88
(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88)
Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a 
tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la 
interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație și ca adeziv pentru parchet, ca adeziv de construcții pentru plăci 
termoizolante și pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră și metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a 
pavelelor din lemn și a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocia-
nat, halogen, rezistent la ultraviolete și intemperii, poate fi vopsit. Fără miros, cu emisii reduse EC 1. Cod GIS: RS 10. 
Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m2); aplicat ca hidroizolație: Șpaclu special X-Bond).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

15 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689125938 1 2593
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•  atinge rapid 
rezistențele

•  aplicare 
economică

Adeziv pentru parchet PU 560
(Parkettklebstoff PU 560)
Adeziv poliuretanic superior, bicomponent, fără conținut de apă. Recomandat numai la interior pentru lipirea par-
chetului masiv 16 – 22 mm, a parchetului lamelar pe cant, a parchetului mozaic de 8 mm prefabricat, a dușumelelor, 
a dușumelelor prefabricate de format mare, a parchetului prefabricat 3-strat, a pavelelor din lemn de 22 mm și a 
pavelelor din lemn pe strat de decuplare și a parchetului exotic după efectuarea unei probe la lipire. Cod GIS: RU 1. 
Șpaclu: B3, PK, B5, PK, (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m2). 

Consum: cca. 900 – 1200 g/m2

10 kg SET (Comp. A+B) 1 palet = 39 seturi 9002689140177 1 4017

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Adeziv de parchet PU 1K 505 (Parkettklebstoff PU 1K 505)
Adeziv de parchet poliuretanic, superior, monocomponent, fără conținut de solvenți. Recomandat la interior, pentru
lipirea parchetului mozaic, lamelar, a parchetului stratificat, precum și a dușumelelor din lemn masiv. Este potrivit și
pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, PK, B5, B17.

Consum: cca. 900 – 1200 g/m2

15 kg CUTIE 1 Palet = 33 cutii 9002689154914 1 5491

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Adeziv de parchet X-Bond MS-K511
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K511)
Adeziv superior, monocomponent, elastic, fără conținut de apă și solvenți, realizat în tehnica STP. Este izolator fonic la 
zgomotul pașilor, are emisii foarte reduse – EC 1 și miros neutru. Izolator fonic la zgomotul pașilor până la max. 14 dB. 
conform DIN 52210 și DIN 218. Adeziv cu utilizare la interior (pentru utilizare exterioară se va solicita sfatul specialiștilor) cu 
spectru larg de utilizare. Pentru lipirea parchetului masiv și a dușumelelor din lemn masiv (de dimensiuni reduse), precum 
și pentru lipiri izolatoare fonic la zgomotul pașilor a dușumelelor prefabricate și a parchetului prefabricat dublu și triplu strat. 
Recomandat pentru pardoselile încălzite. Cod GIS: RS 10. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m2).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

16 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689114284 1 1428
1800 ml TIP SALAM 6 buc. / cutie, 1 palet = 30 cutii = 180 buc. 9002689144717 1 4471
600 ml TIP SALAM 20 buc. / cutie, 1 palet = 36 cutii= 720 buc. 9002689144700 1 4470

Adeziv pentru parchet PU 566
(Parkettklebstoff PU 566)
Adeziv de parchet, poliuretanic, bicomponent, pentru lipirea dușumelelor din lemn masiv, a parchetului masiv, a 
parchetului lamelar de dimensiuni mari, a parchetului-dușumea, a pavelelor din lemn și a parchetului exotic (probă), 
pe suprafețe absorbante și neabsorbante precum plăci ceramice, sau pardoseli din piatră (pe asfalt turnat în urma 
consultării specialiștilor Murexin). Cod GIS: RU 1. Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m2). 

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

4,8 kg SET (Comp. A+B) 1 palet = 54 seturi 9002689130956 1 3095
10 kg SET (Comp. A+B) 1 palet = 39 seturi 9002689130918 1 3091

Adeziv pentru parchet M 522 (Parkettklebstoff M 522)
Adeziv special pe bază de rășini sintetice în dispersie, cu aderență ridicată și lucrabilitate bună. Pentru lipirea parche-
tului clasic masiv și mozaic de mici dimensiuni, pe șape de ciment. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod 
GIS: D 1. Șpaclu: B3, B11, PK.

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689062097 6209
20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii

Inliner 9002689055723 5572

7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)
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7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Adeziv pentru parchet X-Bond MS-K509 Obiect 
(Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Objekt)
Adeziv superior, tehnologia STP, monocomponent, elastic, fără apă și solvenți. Este fonoizolant, prezintă miros ne-
utru și emisii de noxe foarte reduse: EC1. Grad de fonoizolare max.14 DB conform DIN 52210. Pentru lipirea par-
chetului lamelar, a parchetului mozaic, a parchetului exotic și dușumea, precum și pentru lipirea cu efect de izolare 
fonica a dușumelelor, parchet dublu sau triplu stratificat (de asemenea parchet masiv), la lipirea pavelelor din lemn 
și a parchetului laminat este recomandat să se facă o probă înainte de lipire! Adezivul este recomandat și pentru 
pardoselile cu sisteme de încălzire.

Consum: cca. 800 – 1200 g/m², în funcție de tipul parchetului, de suport și de tipul de șpaclu

16 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689144236 1 4423

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Adeziv pentru parchet LE 555 (Profiparkettklebstoff LE 555)
Adeziv de parchet pe bază de rășini sintetice cu conținut de solvenți, cu aderență bună, și rezistențe inițiale ridicate.
Pentru lipirea parchetului lamelar, a parchetului prefabricat și a celui mozaic pe șape anhidrit, șape de ciment, precum
și pe șape din asfalt turnat (împreună cu Stratul separator Murexin) și pe plăci din OSB. Cod GIS: S 1. Șpaclu: B3, 
B11, PK.

Consum: cca. 700 – 1000 g/m2

20 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689073772 7377

Adeziv special X-Bond MS-K88 Express
(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express)
Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a 
tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul 
special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către 
suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi 
absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte. Cod GIS: R 10.
Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
-  pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, re-

spectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
-  alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, 

industria feroviară, instalații etc.
Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml CARTUȘ 12 buc. / cutie, 1 palet = 1200 buc. 9002689132479 1 3247

Șervețele pentru curățare R 500 (Reinigungstücher R 500)
Șervețele umede din fibre de bumbac, absorbante pentru curățarea perfectă a murdăriei. Sunt testate dermatologic
și nu atacă pielea. Speciale pentru curățarea mâinilor și sculelor de resturile de adezivi poliuretanici și de rășini bi-
componente în stare neîntărită. O doză conține 80 de șervețele.

Consum: în funcție de utilizare

1 buc. DOZĂ 8 buc. / cutie, 1 palet = 288 buc. 9002689112334 1 1233
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7. ADEZIVI PENTRU PARCHET ȘI LEMN (Klebstoffe für Parkett und Holz)

Adeziv special pentru injectări MS-K55
(Spezialklebstoff Inject MS-K55)
Adeziv superior silanic, realizat pe baza tehnologiei MS, fără conținut de apă și solvenți, fluid, cu elasticitate durabilă, 
pentru lucrări de reparații, respectiv pentru umplerea golurilor și fixarea lamelelor de parchet. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de volumul golurilor

100 ml TIP SALAM 16 buc. / cutie, 1 palet = 1728 buc. 9002689160229 1 6022

Pistol pentru Adezivul MS-K55
(Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55)
Dispozitiv special pentru injectarea adezivului MS-K55.

1 buc. 24 buc. / cutie, 1 palet = 720 buc. 9002689160267 1 6026

Clei rezistent la apă pentru lemn WF-D3
(Holzleim Wasserfest WF-D3)
Clei superior, gata preparat, pe bază de rășini sintetice pentru încleierea suprafețelor și a rosturilor. Special pentru 
lipiri în medii cu solicitări ridicate la apă D3 și pentru „lipiri de rezistență“. Rezistență la apă D3. Pentru încleierea 
tuturor tipurilor de lemn și materiale lemnoase, lipire și încleiere în tehnica presării la rece sau la cald. Cod GIS: D1.

Consum: cca. 120 – 180 g/m2

250 g DOZĂ 30 doze / cutie, 1 palet = 630 doze 9002689093497 9349
750 g DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002689093459 9345
5 kg GĂLEATĂ 1 palet = 85 găleți 9002689093473 9347

Dispozitiv pentru aplicarea adezivilor silanici X-Bond 200
(Puppenauftragsgerät X-Bond 200)
Dispozitivul X-BOND 200 este potrivit pentru toate tipurile de profiluri și suporturi. Este recomandat în special 
pentru lipirea parchetului prefabricat tristrat și pentru lipirea dușumelelor. Aplicarea se face cu eforturi reduse, pe 
porțiuni înguste de lucru, lățimea benzii de acoperire este reglabilă. Duza dispozitivului X-BOND 200 nu necesită 
curățare după terminarea lucrului. Schimbarea ambalajului adezivului se face rapid și curat, fără ca aplicatorul să 
intre în contact cu adezivul. Piesa de evacuare, respectiv duza corespunzătoare se vor comanda separat.

1 buc. 
 Varianta mono 9002689148296 1 4829
 Varianta dublă la cerere

Accesorii
 Piesă evacuare 63-200 – Lățime 20 cm 9002689149941 1 4994
 Piesă evacuare 63-300 – Lățime 30 cm 9002689149781 1 4978

 Duză 200/11/3,5 – Lățime 20 cm 9002689148524 1 4852
 Duză 300/18/3,5 – Lățime 30 cm 9002689149958 1 4995
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Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)
Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 și 310 ml.

1 buc. 9002689141099 1 4109

Pistol de mână (Handpistole)
Pistol special pentru aplicarea chitului poliuretanic Murexin PU 15. Vă rugăm consultați indicațiile pentru utilizare.

1 buc. 9002689075028 7502

Strat separator izolator fonic Akustik-Top
(Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte)
Strat separator cu proprietăți de izolare fonică și de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich 
(cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Uti-
lizat ca strat separator și izolator fonic sub plăcile ceramice la pereți și pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) 
în spații interioare, atât pentru construcții noi cât și pentru renovări. Format: 120 x 60 cm. Culoare: albă. Toleranțe: 
Lățime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm Grosimea materialului: cca. 4 mm

4 mm BUCATĂ 1 palet = 200 buc. 9002689140658 1 4065

Strat separator pentru montaj parchet
(Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung)
Strat de armare cu rol de preluare a eforturilor, pentru pregătirea suportului înainte de montajul parchetului, în special 
pentru lucrări de reparații. Grosime: 1,2 mm.

50 m liniari ROLĂ 1 palet = 12 role 9002689125921 1 2592

Placă de separație Unitop (Unitop Entkoppelungsplatte)
Placă de separație cu rol de izolare fonică și de preluare a solicitărilor ce apar la interfața dintre suport și diversele 
tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat, specială pentru suporturile cu probleme, cu utilizare la 
interior și exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere și la îmbă-
trânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm * BUCATĂ 1 palet = 200 buc. 9002428047507 0 4750
9 mm BUCATĂ 1 palet = 100 buc. 9002428047521 0 4752
15 mm BUCATĂ 1 palet = 60 buc. 9002428047538 0 4753

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încalzite

Strat separator și izolator fonic (Trittschalldämmmate)

Strat separator din spumă poliuretanică granulată, obținută prin reciclare, cu rol de preluare a eforturilor și de izolare
fonică la zgomotul pașilor, pentru lipire cu adezivi poliuretanici sau silanici fără conținut de compuși cu efect migrator. 
Recomandat sub parchetul laminat, sub parchetul prefabricat stratificat, sub mochete și covoare Design (LVT). Da-
torită materialelor speciale utilizate, nu există riscul migrării plastifianților dinspre stratul suport către stratul superior. 
Recomandat ca strat izolator fonic la montajul parchetului și a pardoselilor laminate. În funcție de stratul suport și de 
tipul covorului, se asigură o izolare a zgomotului pașilor de până la 17 dB. Lățime: 100 cm.

2 mm Rolă 30 m 1 buc. = 30 m2, 1 palet = 11 role 9002689156475 1 5647
3 mm Rolă 20 m 1 buc. = 20 m2, 1 palet = 11 role 9002689156482 1 5648
5 mm Rolă 16 m 1 buc. = 16 m2, 1 palet = 8 role 9002689156499 1 5649



Catalog MUREXIN 37

Cu lacurile superioare de parchet (Clasa C conform ÖNORM C 2354) și produsele de întreținere 

MUREXIN beneficiați de pardoseli din lemn strălucitoare și rezistente. Produsele de protecţie a supra-

fețelor din lemn se împart în sigilări și sisteme pe bază de ulei-ceară. Uleiul stă la originea tratării par-

doselilor din lemn, la polul opus, în varianta ultra mată, pe bază de apă vă oferim Lacul ultra mat M 88. 

Tehnologia moderna reunește protecția 
și designul pentru o pardoseală durabilă

Aspect nobil, ultra mat
Domeniile de utilizare ale noului Lac ultra mat M 88 pornesc 
de la spațiile private – camere de locuit, până la spațiile 
publice, acolo unde se dorește un parchet cu un aspect 
special: netratat, brut, dar totuși perfect protejat! Acest 
efect se obține prin gradul de luciu extrem de redus (< 10) 
al lacului.

Sigilarea asigură prelungirea duratei de viață a pardoselii și 
un aspect continuu al suprafeței. În plus, pardoseala sigila-
tă se curăță mai ușor, respinge murdăria și este rezistentă 
chimic la lichide precum vin roșu, ceai negru, cafea, etc.

Fișă informații
produs

Fișă informații
produs

•  Ultra mat
•  Grad de luciu < 6
•  Clasa de solicitări C
•  Monocomponent
•  Pe bază de apă

•  Accesoriu inovator pentru 
prelucrare

•  Exclusiv la MUREXIN
•  Sigilare sigură a parchetului
•  Aplicare curată
•  Lăcuire fără risc de particule incluse

Lac ultra mat M 88 Sită Profi pentru lacuri
Avantaje produs! Avantaje produs!

Murexin
Aqua Parkettlack

PU Ultra 
M 88
Ihr Plus Produkt:

Edle, ultramatte Optik

Murexin. Das hält.
Murexin. Das hält.

Murexin
Profi
Lacksieb

Ihr Plus Produkt:

Exklusiv bei Murexin!

8. Lacuri de parchet și produse de întreținere

Mai multe informații la pagina 39

www.murexin.ro www.murexin.ro 

NOU

NOU

NOU

NOU

Mai multe informații la pagina 51
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Soluție elastică pentru chituire rosturi Aqua AV 5 
(Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch)
Pentru chituirea și șpăcluirea rosturilor și fisurilor pardoselilor vechi din parchet și a dușumelelor. Specială pentru 
domeniul renovărilor, pentru deschideri ale rosturilor de până la 5 mm. Atenție: nu este recomandat pentru pavele din 
lemn și dușumele. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 – 20 m2 – în funcție de dimensiunea rosturilor și modul de aplicare

5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689169772 1 6977

•  rezolvă problemele 
în cazul dușumele-
lor vechi

•  rosturi elastice

NOU

NOU

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 (Aqua Holzkittlösung AV 10)
Pentru chituirea și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de pardoseli din lemn la interior. 
Atenție: nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 20 m2 – în funcție de dimensiunea rosturilor și modul de aplicare

5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689121770 1 2177

Grund special de parchet Aqua AV 20 (Aqua Spezialgrund AV 20)
Grund superior pe bază de dispersie polimerică, pentru parchet. Reduce efectul de încleiere dintre lamelele de par-
chet. Este compatibil cu toate lacurile pe bază de apă. Nu este recomandat pentru lemnul exotic. Cod GIS: W2+.

Consum:  1 litru pentru cca. 8 – 9 m2 – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689112419 1 1241

Grund Aqua Gel AV 30 (Aqua Gel AV 30)
Grund sub formă de gel, cu întărire rapidă și capacitate ridicată de umplere a defectelor de suprafață în vederea 
lăcuirii cu lacuri pe bază de apă. Cod GIS: W2+.

Consum:  1 kg pentru cca. 40 m2 ca strat intermediar

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689112440 1 1244

Grund barieră pentru lemn exotic AV 50
(Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50)
Grund special pe bază de apă, cu conținut redus de solvent, cu efect de barieră, pentru izolarea în profunzime a 
materialelor lemnoase. Grundul este special pentru pardoselile critice care au fost tratate cu ceară sau uleiuri, pentru 
lemnul care în contact cu lacul poate reacționa negativ, influențând astfel aspectul sigilării. Cod GIS: W2+.

Consum: 1 litru pentru cca. 8 – 10 m2 (cu rola) – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689148609 1 4860



Lac pentru parchet Aqua PO 70
(Aqua Parkettlack Objekt PO 70)
Lac de parchet monocomponent, lucios sau mat, pe bază de rășină poliuretan-acrilică în dispersie, cu rezistențe 
mecanice și chimice bune. Recomandat numai la interior, pentru sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului. Clasa 
de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 42 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 80 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 120 μm

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane

semimat 9002689112563 1 1256

Lac parchet Aqua PU 80 (Aqua Parkettsiegel PU 80)
Sigilant superior monocomponent, pe bază de apă și poliuretan-acrilat, cu rezistențe ridicate la zgâriere și la uzură. 
Recomandat doar la interior pentru sigilarea parchetului și a pardoselilor din lemn. Clasa de solicitări C, conform 
ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+. 

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 42 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 80 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 120 μm

5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane
lucios 9002689112556 1 1255
semimat 9002689112549 1 1254
mat 9002689160571 1 6057

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane
lucios 9002689112532 1 1253
semimat 9002689112525 1 1252

Lac parchet Aqua Extrem NX 85
(Aqua Parkettlack Extrem NX 85) 
Lac poliuretanic monocomponent pe bază de apă, cu rezistență ridicată la uzura din frecare, pentru pardoselile din 
parchet supuse la trafic extrem. Numai la interior, pentru sigilarea parchetului. Clasa de solicitări C, conform 
ÖNORM C 2354. Testat conform Normei „Cerințe pentru pardoseli sportive”.

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m2 = 90 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m2 = 135 μm

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 
semimat 9002689160328 1 6032
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Lac ultra mat M 88 (Mattlack Ultra M 88)
Lac de parchet pe bază de apă, monocomponent, ultra mat, pe bază de poliuretan-acril, cu rezistențe excepționale, 
precum și rezistență ridicată la zgâriere și la frecare, cu rezistențe mecanice și chimice bune. Recomandat numai la 
interior, pentru realizarea suprafețelor de parchet mate. Gradul de luciu < 10. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM 
D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 42 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 80 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 120 μm

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane

ultra mat 9002689302773 3 0277

•  suprafață cu 
grad ridicat 
de mat

•  rezistență 
ridicată la 
uzură

NOU

NOU

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)
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NOU

NOU

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
(Aqua Parkettlack Spezial PS 90)
Lac de parchet pe bază de rășină în dispersie, lucios sau semimat, monocomponent, fără NMP, cu rezistență ridicată 
la zgâriere și uzură, capacitate bună de umplere și valori ridicate ale rezistențelor. Recomandat numai la interior pen-
tru sigilarea parchetului. Clasa de solicitări C, conform ÖNORM D 2354. Cod GIS: W2+.

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m2 = 90 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 125 g/m2 = 135 μm

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane

semimat 9002689112471 1 1247

Agent de reticulare Aqua VN 8 (Aqua Vernetzer VN 8)
Agent special de reticulare, care asigură creșterea rezistențelor chimice, pentru lacurile Murexin PU 80, Extrem NX 85 
și PS 90. Produsul nu influențează caracteristicile de prelucrare.

Consum: 200 ml la 10 litri lac parchet

200 ml BIDON 24 bidoane / cutie 9002689159018 1 5901

Lac de parchet – Nanolack NT 100
(Aqua Nanolack NT 100)
Lac de parchet, pe bază de apă, bicomponent, fără conținut NMP, cu rezistență foarte mare la zgâriere și uzură pre-
cum și la agresivități chimice, realizat prin tehnologia NANO. Recomandat la interior, în spații precum școli, birouri, 
muzee sau spații de expoziție. Pentru suprafețe din lemn și parchet supuse la solicitări intense – clasa C – conform 
Önorm C 2354. Comportarea la alunecare verificată conform DIN 18032 partea a-2-a. Cod GIS: W3 / DD+. Raport de 
amestecare în volum: Comp. A : Comp. B = 10 : 1.

Consum:  1 bidon (11 litri) pentru cca. 42 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 130 g/m2 = 95 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 130 g/m2 = 140 μm

11 litri SET Comp. A + B: 1 palet = 42 seturi 9002689143390 1 4339
10 litri BIDON

semimat Comp. A
1 litru BIDON

întăritor Comp. B

5,5 litri SET Comp. A + B: 1 palet = 64 seturi 9002689118503 1 1850
5 litri BIDON

semimat Comp. A
0,5 litri BIDON

întăritor Comp. B

5,5 litri SET Comp. A + B: 1 palet = 64 seturi 9002689126379 1 2637
5 litri BIDON

lucios Comp. A
0,5 litri BIDON

întăritor Comp. B



•  soluție de întreți-
nere care împiedi-
că alunecarea

•  conform 
DIN 18032

•  clasa de rezistență 
la alunecare R10

•  suprafață rugoasă

Catalog MUREXIN 41

Produs Descriere EAN Cod Articol

NOU

NOU

NOU

NOU

Produs întreținere parchet Aqua AP 20
(Aqua Parkett Vollpflege AP 20)
Soluție de întreținere pe bază de apă, creează o suprafață antiderapantă, pentru pardoselile sigilate din lemn și din 
parchet, pentru covoarele din plută sigilate (închiderea porilor), din PVC sau linoleum. Soluția de întreținere se usucă 
fără să fie necesară polișarea și se obține un strat care respinge murdăria, este rezistent la trafic și antiderapant. 
Recomandat la interior pentru întreținerea inițială, precum și pentru întreținere periodică a suprafețelor din parchet și 
a altor pardoseli din lemn.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m2

1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane 9002689305606 3 0560
5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689305613 3 0561

Produs întreținere pardoseli sportive AP 30 
(Sportboden Vollpflege AP 30)
Soluție de întreținere pe bază de apă, care asigură un grad de alunecare redus, pentru pardoselile sigilate din parchet 
și din lemn. Coeficientul de frecare prin alunecare corespunde DIN 18032. Soluția de întreținere AP 30 reduce încăr-
carea electrostatică a pardoselilor sigilate din parchet. Cod GIS: GE 10

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m2

1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane 9002689305651 3 0565

Soluție pentru suprafețe antiderapante R10 (Parkettgrip R10)
Soluția Parkettgrip R10 pe bază de adaosuri ceramice, asigură o suprafață antiderapantă cu structură rugoasă. 
Se aplică pe suprafețele sigilate cu Lacul Aqua Nanolack NT 100 (pentru celelalte lacuri de parchet Murexin se va 
consulta serviciul tehnic). Se obține un finisaj cu rezistență ridicată la uzură, care îndeplinește cerințele BGR 181 și 
DIN 51130 cu clasa de rezistență la alunecare R10.

Consum: 0,2 kg per set 5,5 litri Lac de parchet Aqua Nanolack NT 100 SM

200 g BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane 9002689305644 3 0564

Soluție curățare parchet AP 10 (Parkett Grundreiniger AP 10)
Produs pe bază de apă, ecologică, cu prelucrare ușoară pentru curățarea pardoselilor din parchet și din lemn. Recoman-
dată la interior, pentru curățarea intensivă sau periodică a pardoselilor din lemn și a parchetului, precum și pentru îndepăr-
tarea resturilor din ceară, a straturilor vechi de protecție și întreținere precum și a murdăriei persistente. Cod GIS: GU 50.

Consum: cca. 0,1 – 0,5 litri per 1 litru apă

1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane 9002689305583 3 0558

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Aditiv întârzietor uscare TV 5 (Trocknungsverzögerer TV 5)
Este un întârzietor de priză pentru lacurile Murexin de parchet pe bază de apă, care prelungește timpul deschis. Acest 
aditiv asigură uscarea lacurilor chiar și în condiții climatice nefavorabile.

Consum: max. 5% din cantitatea de lac

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689147862 1 4786
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Ulei de impregnare colorat NP 90 (Naturöl NP 90 Colour)
Produs superior pe bază de uleiuri din plante, ecologic, cu uscare oxidativă și cu efect ridicat de penetrare, pentru 
impregnarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență 
tare sau moale, precum și pentru pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. 
Recomandat pentru pardoselile încălzite. Poate constitui strat suport pentru Lacul Aqua Nanolack NT 100. Cod 
GIS: Ö20. Întreținerea suprafețelor se face cu Soluția de curățare HS 92 sau Soluția de întreținere AP 90.

Consum: cca. 20 – 25 m2/litru în funcție de absorbția lemnului, în cazul solicitărilor normale se face o singură aplicare

750 ml BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 528 bidoane
Weiß – Alb 9002689305392 3 0539
Sand – Nisip 9002689305408 3 0540
Zementgrau – Gri ciment 9002689305415 3 0541
Rauch – Afumat 9002689305477 3 0547
Schwarz – Negru 9002689305491 3 0549

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane
Weiß – Alb 9002689305507 3 0550
Sand – Nisip 9002689305514 3 0551
Zementgrau – Gri ciment 9002689305521 3 0552
Rauch – Afumat 9002689305538 3 0553
Schwarz – Negru 9002689305545 3 0554

•  rezistență ridicată 
la uzură

• VOC-free

NOU

NOU

•  99% conținut de 
părți solide

•  VOC-free

•  99% conținut de 
părți solide

•  VOC-free

NOU

NOU

NOU

NOU

Ulei de impregnare NP 90 (Naturöl NP 90)
Produs superior pe bază de uleiuri din plante, ecologic, VOC-free cu efect ridicat de penetrare, pentru impregnarea 
parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, 
precum și pentru pavele de lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru 
pardoselile încălzite. Întreținerea suprafețelor se face cu Soluția de curățare HS 92 sau Soluția de întreținere AP 90.

Consum: cca. 20 – 25 m2/litru în funcție de absorbția lemnului, în cazul solicitărilor normale se face o singură aplicare

0,75 litri BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 528 bidoane 9002689305552 3 0555
2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane 9002689305569 3 0556
5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 112 bidoane 9002689305576 3 0557

Tonurile de culoare pot varia în funcție de tehnica de tipărire.

Weiß – Alb Sand – Nisip Zementgrau 
Gri ciment

Rauch – Afumat Schwarz – Negru

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Ulei dur de impregnare HP 91 (Hartöl HP 91)
Ulei cu conținut de ceară, gata preparat, pentru pardoselile șlefuite, netratate. Recomandat la interior pentru impreg-
narea pardoselilor din lemn de esență tare sau de esență slabă, precum pavele din lemn, dușumele, parchet industrial 
și pardoseli tehnice suspendate. Întreținerea se face cu Soluția de polișare parchet LP 35. Se recomandă aplicarea 
în 2 straturi.

Consum: cca. 15 – 25 m2/litru în funcție de absorbția lemnului

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane 9002689305378 3 0537
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Leșie pentru pardoselile din parchet PL 60 
(Parkettbodenlauge PL 60)
Leșie pe bază de apă, fără conținut de solvenți, pentru tratarea pardoselilor din parchet și din lemn netratate și șlefui-
te, în spațiile interioare precum trepte, mobilă. Culoarea și textura lemnului sunt accentuate prin aplicarea Soluției PL 
60. În plus este împiedicată îngălbenirea naturală a lemnului. Soluția se aplică cu buretele corespunzător (a se vedea 
pagina 43). Ulterior suprafața se tratează cu Uleiul incolor NP 90 sau cu Uleiul colorat NP 90. Este recomandată 
pentru pardoselile încălzite.

Consum: cca. 8-10 m2/litru în funcție de tipul lemnului

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane
Weiß – Alb 9002689305682 3 0568
Grau– Gri 9002689305699 3 0569
Vintage (numai pentru lemnul de stejar) 9002689305705 3 0570

•  intensifică culoarea 
parchetului

•  impiedică îngălbenirea

NOU

NOU

• pe bază de apă
• uscare rapidă

•   împiedică atacul 
ciupercilor și al 
algelor

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Ulei pentru terase Profi TP 92 (Profi Terrassenöl TP 92)
Ulei de impregnare superior, pe bază de apă pentru exterior. Pentru grunduirea și întreținerea pardoselilor din lemn 
noi sau tratare cu uleiuri, precum terase, mobilier de grădină, fațade din lemn. Asigură obținerea unei suprafețe care 
respinge apa și murdăria și protejează lemnul împotriva atacului ciupercilor și al mucegaiului.

Consum: cca. 8-12 m2/litru în funcție de tipul lemnului

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane 9002689305668 3 0566

Ulei pentru curățare terase RT 10 (Terrassenölreiniger RT 10)
Pentru curățarea teraselor din lemn și din lemn compozit (WPC), a mobilierului de grădină, a gardurilor și a garajelor, 
etc. Îndepărtează algele și mușchiul de copac și împiedică reapariția acestora.

Consum: cca. 6 – 10 m²/litru 

2,5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 168 bidoane 9002689305675 3 0567

Suport și burete pentru aplicare uleiuri lemn 
(Auftragshalter und Schwamm)
Suport și burete pentru aplicarea Leșiei pentru pardoselile din parchet PL 60, a Uleiului pentru terase Profi TP 92 și 
a Uleiului pentru curățare terase RT 10.

1 buc. 1 palet = 100 buc. 9002689306337 3 0633

Rezervă burete pentru aplicare uleiuri lemn (Ersatz-Auftragsschwamm)
Burete de rezervă.

1 buc. 1 palet = 100 buc. 9002689306344 3 0634

8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)
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8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Soluție de întreținere Aqua AP 90 (Aqua Pflegeöl AP 90)
Ulei alchidic, pe bază de apă, cu întărire rapidă. Produsul AP 90 este un ulei recomandat pentru întreținerea pardose-
lilor tratate cu Uleiul NP 90. Este utilizat la interior atât pentru întreținerea inițială, cât și pentru întreținerea periodică 
a pardoselilor din lemn impregnate cu uleiuri. Asigură o rezistență ridicată la uzură a pardoselii.

Consum: cca. 30 – 50 m²/litru

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 504 bidoane 9002689305590 3 0559

Soluție curățare pardoseli din lemn HS 92
(Naturholzbodenseife HS 92)
Soluție de calitate superioară, pentru curățarea pardoselilor din lemn, recomandată pentru tratarea finală a pardose-
lilor din lemn, noi sau vechi, tratate inițial cu Uleiul NP 90 / Uleiul NP 90 colorat. La interior pentru întreținerea inițială 
sau periodică a pardoselilor tratate cu uleiuri.

Consum: se dozează cca. 0,125 litri în 5 litri apă și acoperă cca. 80 m²

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 504 bidoane 9002689305620 3 0562

Mop curățare (Wischmop)
Mop pentru curățarea umedă a pardoselilor, din bumbac 100%, cu mecanism de fixare integrat. Ansamblul este format 
din tijă și mopul corespunzător. Recomandat în special pentru întreținerea pardoselilor din parchet tratate cu uleiuri.

1 buc. 12 buc. / cutie 9002689156536 1 5653

Soluție polișare parchet LP 35 (Parkett Polish LP 35)
Soluție de întreținere pentru parchetul nelăcuit, lăcuit sau impregnat, precum și pentru pardoselile tratate cu uleiuri 
(Ulei HP 91). Suprafață cu grad mediu antiderapant. Cod GIS: Ö70.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m2

1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 300 bidoane 9002689113041 1 1304

Soluție chituire rosturi LV 15 (Holzkittlösung LV 15)
Soluție pe bază de solvenți pentru chituirea și șpăcluirea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte tipuri de 
pardoseli din lemn. Nu este recomandat pentru pavele din lemn și dușumele. Cod GIS: G2.

Consum: 1 litru pentru cca. 20 m2 – în funcție de dimensiunea rosturilor și de modul de aplicare

10 litri BIDON 1 palet = 40 bidoane 9002689154877 1 5487

Grund universal LV 45 (Universalgrundierung LV 45)
Soluție pe bază de polimeri superiori, cu întărire rapidă, recomandată ca grund, pentru toate tipurile de parchet (in-
clusiv lemnul exotic) și toate tipurile de lacuri. Cod GIS: G2.

Consum: 1 litru pentru cca. 7,5 – 8,5 m2 – în funcție de tipul lemnului și de modul de aplicare

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689112839 1 1283

Gel-grund LV 35 (Systemgel LV 35)
Gel-grund de șpaclu pentru sistemele poliuretanice. Atenție: se aplică condiționat pe lemnul exotic. Cod GIS: G2.

Consum: 1 kg pentru cca. 40 m2, ca strat intermediar

5 litri BIDON 1 palet = 63 bidoane 9002689112877 1 1287
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8. LACURI DE PARCHET ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE (Parkettlacke und Pflegemittel)

Lac de parchet 2K PU 95 (Systemlack 2K PU 95)
Lac poliuretanic, bicomponent, mat sau lucios pentru solicitări mari, folosit la parchet și pardoseli din lemn în 
hale, săli polivalente, săli de dans, trepte etc. Aplicare cu pensula sau trafaletul. Raport de amestecare în volum: 
Comp. A : Comp. B = 1 : 1. Cod GIS: DD1.

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 38 m2, cu aplicare în 2 straturi

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 135 g/m2 = 100 μm

5 litri SET 1 palet = 63 seturi
semimat Comp. A 9002689112983 1 1298
întăritor Comp. B 9002689112945 1 1294

Diluant PU-V 95 (Verdünnung PU-V 95)
Pentru curățarea sculelor și echipamentelor.

5 litri BIDON 1 palet = 72 bidoane 9002689113010 1 1301

Produs de impregnare-sigilare IS 75 (Unisiegel IS 75)
Sigilare monocomponentă, pe bază de uleiuri și rășini sintetice, cu conținut de solvenți. Pentru sigilarea tuturor par-
doselilor din parchet și din lemn. Este specială pentru parchetul lamelar pe cant, pentru pavelele din lemn neimpreg-
nate pe partea laterală și pentru dușumele. Corespunde coeficientului de frecare prin alunecare conform DIN 18032 
și are efect redus de încleiere laterală a lamelelor. Cod GIS: KH 1.

Consum:  1 bidon (10 litri) pentru cca. 40 m2, cu aplicare într-un strat

Grosime strat:  2 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 80 μm, 3 straturi cu rola a câte cca. 120 g/m2 = 120 μm

10 litri CUTIE 1 palet = 30 bidoane
semimat 9002689305385 3 0538

Chit rosturi parchet FP 100 (Fugenmasse Parkett FP 100)
Chit acrilic de rosturi, fără conținut de silicon și de solvenți, elastic, cu uscare rapidă, se poate șlefui. Este compatibil 
cu toate lacurile Murexin. Recomandat numai la interior pentru închiderea rosturilor mari la diferite tipuri de pardoseli 
din lemn. Este de asemenea recomandat pentru plinte și alte racorduri.

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 780 cartușe
Stejar deschis / Eiche hell 9002689147664 1 4766
Fag / Buche 9002689147671 1 4767
Arțar european / Europäische Ahorn 9002689147688 1 4768
Fag aburit / Buche gedämpft 9002689147695 1 4769
Cireș – Nuc / Kirsche – Nussbaum 9002689147701 1 4770
Stejar închis / Eiche dunkel 9002689147718 1 4771
Lemn exotic închis / Exotenhölzer dunkel 9002689147725 1 4772
Wenge – Stejar afumat / Wenge – Räuchereiche 9002689147732 1 4773
Frasin – Molid / Esche – Fichte 9002689147749 1 4774

Fag
Lemn exotic

închis
Cireș /

Nuc
Arțar

european
Wenge /

Stejar afumat
Stejar

deschis
Stejar
închis

Fag
aburit

Frasin /
Molid

Tonurile de culoare pot varia în funcție de tehnica de tipărire.
Pentru mostre vă rugăm contactați reprezentanții comerciali Murexin.
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9. PROFILE DE ÎNCHIDERE (Abschlussprofile)

Profile mochetă (Teppich Profile)
Lungime bară: 2,71 m.

1 buc. T 10; 20 mm înălțime latură
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057017 5701
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057055 5705

1 buc. T 12; 10 mm înălțime latură
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057024 5702
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057062 5706

1 buc. T 14
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057031 5703
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057079 5707

1 buc. T 16; 3,5 mm înălțime latură
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057048 5704
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057086 5708

1 buc. T 18
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689059011 5901
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689059073 5907

1 buc. T 20 / 7
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689059028 5902
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689059080 5908

1 buc. T 20 / 15
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689059035 5903
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689059097 5909
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9. PROFILE DE ÎNCHIDERE (Abschlussprofile)

Profile parchet (Parkett Profile)
Lungime bară: 2,71 m.

1 buc. P 200 / 7
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057093 5709
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057222 5722

1 buc. P 200 / 8
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057109 5710
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057239 5723

1 buc. P 200 / 10
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057116 5711
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057246 5724

1 buc. P 200 / 13
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057123 5712
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057253 5725

1 buc. P 200 / 15
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057130 5713
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057260 5726

1 buc. P 202 / 7
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057147 5714
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057277 5727

1 buc. P 202 / 8
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057154 5715
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057284 5728

1 buc. P 202 / 10
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057161 5716
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057291 5729

1 buc. P 202 / 13
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057178 5717
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057307 5730

1 buc. P 202 / 15
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057185 5718
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057314 5731

1 buc. P 204 / 7
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057192 5719
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057321 5732

1 buc. P 204 / 8
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057208 5720
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057338 5733

1 buc. P 204 / 10
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689057215 5721
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689057345 5734

1 buc. P 204 / 15
Natur eloxat / Natur eloxiert 9002689059196 5919
Auriu eloxat / Gold eloxiert 9002689059219 5921
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10. SCULE (Werkzeuge)

Șpaclu special X-Bond (Spezialspachtel X-Bond)
Consum: 2,4 kg / m2

1 buc. 20 cm 9002689125686 1 2568
 

Șpaclu aplicare adeziv (Kleberspachtel für alle Beläge)
1 buc.  lamă 20 cm dințată  10 buc. / cutie

 Tip șpaclu A1 9002689379584 3 7958
 Tip șpaclu A2 9002689479581 4 7958
 Tip șpaclu B1 9002689079583 7958
 Tip șpaclu B2 9002689179580 1 7958
 Tip șpaclu B3 9002689279587 2 7958
 Tip șpaclu B11 / PK 9002689072997 7299
 Tip șpaclu B17 9002689161394 1 6139

Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă
(Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen)
1 buc. 10 buc. / cutie

 21 cm, fără lamele 9002689075707 7570
 28 cm, fără lamele 9002689075721 7572

Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă (Zahnschienen für Mutterspachtel)
1 buc.  lamă 21 cm dințată, 10 buc. / cutie

 Tip șpaclu A1 9002689375715 3 7571
 Tip șpaclu A2 9002689475712 4 7571
 Tip șpaclu A3 9002689157397 1 5739
 Tip șpaclu B1 9002689075714 7571
 Tip șpaclu B2 9002689175711 1 7571
 Tip șpaclu B3 9002689275718 2 7571
 Tip șpaclu B5 9002689145981 1 4598
 Tip șpaclu B11 / PK 9002689063780 6378
 Tip șpaclu B17 9002689145974 1 4597

1 buc.  lamă 28 cm dințată, 10 buc. / cutie
 Tip șpaclu A1 9002689382119 3 8211
 Tip șpaclu A2 9002689482116 4 8211
 Tip șpaclu A3 9002689482116 1 5740
 Tip șpaclu B1 9002689082118 8211
 Tip șpaclu B2 9002689182115 1 8211
 Tip șpaclu B3 9002689282112 2 8211
 Tip șpaclu B11 / PK 9002689063797 6379
 Tip șpaclu S1 9002689159049 1 5904
 Tip șpaclu EP (pentru finisaje epoxidice) 9002689140672 1 4067
 Tip șpaclu R2 (cu dinți de 5 mm) 9002689070627 7062

Șpaclu cu aripă (Federspachtel)
Șpaclu cu aripă, de dimensiune 27 cm, inoxidabil, recomandat de asemenea pentru lacurile pe bază de apă.

1 buc. 10 buc. / cutie 9002689077381 7738

Șpaclu de suprafață (Flächenrakel)
Pentru aplicarea șapelor autonivelante și a acoperirilor epoxidice în grosimi uniforme de strat. Dimensiune 56 cm.

1 buc.
 Șpaclu de suprafață standard 9002689057574 5757
 Șpaclu de suprafață reglabil 9002689094401 9440
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Produs Descriere EAN Cod Articol

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

10. SCULE (Werkzeuge)

Rolă mică pentru dezaerare (Entlüftungsrolle small)
Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 25 cm.

1 buc. 9002689057598 5759

Rolă pentru dezaerare 60/11 (Entlüftungsrolle 60/11)
Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice. 
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 60 cm. Suport rolă disponibil separat: a se vedea pagina 49. 

1 buc. 4001941060142 1 6894

Rolă pentru dezaerare 50/21 (Entlüftungsrolle 50/21)
Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice. 
Lungime țepi: 21 mm. Lățime: 50 cm.

1 buc. 9002689168966 1 6896

Gletieră metalică (Glättkelle Metall)
Gletieră cu foaie din oțel călit. Dimensiuni: 280 x 130 x 0,7 mm

1 buc. 9002689122111 1 2211

Gletieră tip spadă 80 (Schwertglätter 80)
Gletieră tip spadă din oțel călit, inoxidabil. Dimensiuni: 80/115 x 500 x 1,0 mm.

1 buc. 9002689122142 1 2214

Bară telescopică (Teleskopstange)
Bară telescopica metal. 110 – 200 cm.

1 buc.  9002689056553 5655

Papuci cu cuie (Nagelschuhe)
Papuci cu cuie cu centuri de fixare. Disponibili într-o singură mărime.

1 pereche 9002689057604 5760

Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 (Rollerbügel verstellbar 60)
60 cm. Suport pentru rolele de lacuri și pentru rolele de dezaerare.

1 buc.  9002689168959 1 6895
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Produs Descriere EAN Cod Articol

NOU

NOU

NOU

NOU

10. SCULE (Werkzeuge)

Malaxor MIX 16 (Rührwerk MIX 16)
Malaxor cu supraveghere electronică a temperaturii în cazul suprasolicitărilor și cu trepte de reglare a rotațiilor, pen-
tru o funcționare controlată, la viteza optimă de rotație. Putere constantă în toate treptele de rotație. Treapta 1 de 
rotație este robustă, dimensionată optim pentru a genera un moment de rotație puternic. Mâner ergonomic pentru 
o utilizare ușoară: greutate redusă, brațele utilizatorului sunt relaxate, poziția corpului este verticală, pentru un efort 
cât mai mic și confortabil. Este dotat cu sistem anti-alunecare la vibrații. Protecție stabilă împotriva murdăririi și de-
teriorării mașinii. Malaxorul este ideal pentru aplicatori îndeosebi atunci când se lucrează în ciclul inferior de turație. 
Recomandat pentru următoarele tipuri de materiale: mortare de consistență plastică până la mortare grele, tencuieli, 
șape, betoane.
Notă: Paleta de malaxare nu este inclusă!

1 buc. 9002689139287 1 3928

Paletă de malaxare MHR 14 (Rührstab MHR 14)
Materialul de formă rotundă din care este realizat paleta de malaxare împiedică formarea bulelor de aer. Paleta este 
ideală pentru toate materialele, acolo unde se dorește împiedicarea formării bulelor de aer: Mase de egalizare, mase 
de șpaclu, adezivi, materiale dense.

1 buc. 9002689139812 1 3981

Lamă trapezoidală – Cutter (Trapezklinge)
Calitate standard.

1 buc. 100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet  
 0,63 mm 9002689082033 8203

Lamă cu ciocuri – Cutter (Hakenklinge)
Calitate standard.

1 buc. 100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet  
 0,63 mm 9002689082040 8204

Lamă Bitex cu ciocuri mari – Cutter (Bitexklinge mit großem Haken)
Calitate standard.

1 buc. 100 buc. / cutie, 10 buc. / pachet 
 0,63 mm 9002689064039 6403

Bandă specială de acoperire 3M (Spezialabdeckband 3M)
Bandă specială adezivă pentru lucrările de lăcuire și pentru realizarea marcajelor la pardoselile sportive. 
Lățime 25 mm, Lungime 50 m.

1 buc. ROLĂ 36 buc. / cutie 9002689138105 1 3810

Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)
Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 și 310 ml.

1 buc. 9002689141099 1 4109
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Produs Descriere EAN Cod Articol

Rolă specială M3 (Spezialwalze M3)
Lățime 25 cm. Pentru prelucrarea Barierei silanice împotriva umidității MS-X3. Este rezistentă la solvenți.

1 buc. 10 buc. / cutie 9002689306214 3 0621

NOU

NOU

NOU

NOU

•  prelucrare sigură a 
lacului

•  separarea particule-
lor solide

NOU

NOU

10. SCULE (Werkzeuge)

Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 60 (Lackroller W 60)
Lățime 60 cm, specială pentru prelucrarea lacurilor pe bază de apă.

1 buc.  9002689168973 1 6897

Sită Profi pentru lacuri (Profi Lacksieb)
Accesoriu inovator pentru prelucrarea sigură a lacurilor de parchet. Găleată din plastic de capacitate 16 litri cu 
capac și plasă inclusă (400 µm). Pentru separarea particulelor solide din lacurile de parchet, în continuare se reco-
mandă aplicarea lacurilor cu rola fără scame.

1 buc. pachet complet (sită profi cu găleată inclusă) 9002689168928 1 6892
1 buc. sită pentru lacuri 9002689168935 1 6893

Rolă Micro pentru lacuri (Lackroller Micro)
Rolă universală. Nu formează scame.

1 buc. 10 buc. / cutie 9002689084570 8457

Rolă pentru lacuri pe bază de solvenți LM (Lackroller LM)
25 cm, specială pentru aplicarea lacurilor pe bază de solvenți.

1 buc. 10 buc. / cutie 9002689056799 5679

Rolă pentru lacuri pe bază de apă W (Lackroller W)
25 cm, specială pentru aplicarea lacurilor pe bază de apă.

1 buc. 10 buc. / cutie 9002689078531 7853

Suport rolă (Steckbügel)
25 cm. Suport rolă pentru aplicat lacuri și vopseluri.

1 buc.  9002689077367 7736

Rolă plastic (Rollersafe)
Pentru trafaleți de 27 cm.

1 buc.  9002689057925 5792
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10. SCULE (Werkzeuge)

Discuri de șlefuit (Schleifscheiben)
Discuri de șlefuit cu granule metalice sau din corindon.

50 buc. ø 150 mm fără sistem de prindere
 Granulație 40 9002689057628 5762
 Granulație 60 9002689057635 5763

100 buc. ø 150 mm fără sistem de prindere
 Granulație 80 9002689057642 5764
 Granulație 100 9002689057659 5765

50 buc. ø 150 mm cu sistem de prindere
 Granulație 40 9002689057666 5766
 Granulație 60 9002689057673 5767
 Granulație 80 9002689057680 5768

100 buc. ø 150 mm cu sistem de prindere
 Granulație 100 9002689057703 5770

25 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine
 Granulație 36 9002689090298 9029
50 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine

 Granulație 60 9002689077565 7756
100 buc. ø 178 mm pentru zonele de margine

 Granulație 80 9002689078333 7833
 Granulație 100 9002689077572 7757

10 buc. ø 400 mm cu ambele fețe
 Granulație 16 9002689078173 7817
 Granulație 24 9002689077442 7744
 Granulație 40 9002689083962 8396
 Granulație 60 9002689079651 7965
 Granulație 80 9002689169451 1 6945

1 buc. ø 400 mm cu ambele fețe, cupru
 Granulație 10 9002689089544 8954
 Granulație 24 9002689089551 8955
 Granulație 36 9002689089568 8956

Benzi de șlefuit (Schleifbänder)
200 x 750 mm pentru mașini de șlefuit tip Hummel și tip Frank.

1 buc. 10 buc. / cutie
 Granulație 24 9002689077558 7755
 Granulație 36 9002689078104 7810
 Granulație 40 9002689057802 5780
 Granulație 60 9002689077800 7780
 Granulație 80 9002689077947 7794
 Granulație 100 9002689077794 7779
 Granulație 120 9002689077107 7710

Plasă de șlefuit (Schleifgitter)
ø 406 mm 

1 buc. 10 buc. / cutie
 Granulație 80 9002689078685 7868
 Granulație 100 9002689078616 7861
 Granulație 120 9002689078623 7862
 Granulație 150 9002689078609 7860
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NOU

NOU

NOU

NOU

10. SCULE (Werkzeuge)

Discuri pentru curățat (Reinigungsscheibe)
Discuri pentru curățat și polișat materiale de diferite durități.

1 buc. 5 buc. / cutie
 alb 9002689077657 7765
 negru 9002689057796 5779
 verde 9002689168492 1 6849

Salopetă Murexin (Murexin Latzhose)
Mărimi 48 – 60. Culoare bej.

1 buc. 
 Mărimea 48 9002689061793 6179
 Mărimea 50 9002689161790 1 6179
 Mărimea 52 9002689261797 2 6179
 Mărimea 54 9002689361794 3 6179
 Mărimea 56 9002689461791 4 6179
 Mărimea 58 9002689169406 1 6940
 Mărimea 60 9002689061823 6182

Pantaloni Murexin (Murexin Bundhose)
Mărimi 48 – 60. Culoare bej.

1 buc. 
 Mărimea 48 9002689092674 9267
 Mărimea 50 9002689092681 9268
 Mărimea 52 9002689092698 9269
 Mărimea 54 9002689092704 9270
 Mărimea 56 9002689092711 9271
 Mărimea 58 9002689169413 1 6941
 Mărimea 60 9002689092728 9272

Găleată (Eimer)
Recipienți gradați cu capacitatea de 10 litri, respectiv 30 de litri. Pentru controlul dozajului apei de amestec și pen-
tru malaxarea maselor de nivelare, de egalizare și a maselor de șpaclu.

1 buc. 1 palet = 216 buc.
 Găleată gradată 30 litri 9002689054665 5466

1 buc. 1 palet = 500 buc.
 Găleată gradată 10 litri 9002438084455 8445

Mănuși din poliamidă (Polyamidhandschuhe)
Mănuși rezistente la solvenți.

1 pereche mărimea 9 9002689122203 1 2220
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Clasificare – grupa
Lățimea 

dinților în 
mm

Lățimea 
golurilor 

dintre dinți 
b în mm

Adâncimea 
golurilor 

dintre dinți 
c în mm

Unghiul de 
crestare în 

grade
Imagine (dimensiune originală)

A1 0,6 1,4 1,1 55,0

A2 1,2 1,8 1,5 55,0

A3 0,5 1,5 1,5 45,0

B1 2,7 2,3 2,0 55,0

B2 2,1 1,3 2,9 55,0

B3 3,4 3,6 3,2 55,0

B5 14,4 5,6 5,1 55,0

PK / B11 8,0 6,0 5,0 60,0

B17 4,0 6,5 9,8 35,0

S1 0,2 1,8 2,8 30,0

EP 0,2 4,2 3,4 60,0

R2 2,0 4,0 5,0 R

Șpacluri dințate – dimensiuni (Zahnformen – Übersicht)
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Fișe informații produseBroșuri

Declarații de performanță 

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor cores-
pund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importan-
tă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor 
reglementări ce vizează materialele de construcții. Decla-
rația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului 
de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că 
acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu 
care sunteți întotdeauna în siguranță.

www.murexin.ro 

• Hidroizolație și strat separator AE 100
• Chit de rosturi Profi Flex FX 65 / Chit siliconic sanitar SIL 65
• Sisteme pentru terase și balcoane 
• Sisteme pentru piscine 
• Tabel cu solicitările la umiditate W1-W6 
• Placare cu piatră naturală
• Compartimentare ușoară cu MUREXIN Uniplatte
• Chit de rosturi pavaje PF 30
• Chituire perfectă

• Amorsă rapidă D4
•  Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100
•  Hidroizolație Profi Rapidă MAXIMO PSM 1K
•  Masă de etanșare X-Bond MS-D81
•  Mortar adeziv hidroizolant DKM 95
•  Strat separator și de distribuție a căldurii Thermo-Top 
•  Adeziv super flexibil SFS 2 
•  Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85
•  Chit de rosturi Epoxy FMY 90
•  Set instalare plăci format mare 
•  Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Instrumente utile pentru activitatea 
dumneavoastră profesională
Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă 
ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri 
rapide la întrebările dumneavoastră. 
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A.

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

Highlights
Economie de timp și de bani reprezintă tema 
centrală în ceea ce privește Hidroizolația Profi 
rapidă Maximo PSM 1K – care are o întărire 
rapidă, o eficiență extrem de ridicată, are di-
fuzie la vapori și este flexibilă. Hidroizolare și 
lipire cu un singur produs – este posibilă cu 
Adezivul hidroizolant DKM 95. Stratul sepa-
rator și de distribuție a căldurii Thermo-Top, 
asigură o distribuție rapidă și uniformă a căl-
durii, atunci când este aplicat peste sisteme-
le de încălzire prin pardoseală. Noul Adeziv 
super flexibil SFS 2 convinge datorită carac-
teristicilor de prelucrare excelente și datorită 
deformabilității extrem de ridicate (S2), fapt 
ce îl recomandă și pentru utilizare în cazul 
suporturilor critice. Prin adaosul Emulsiei 
FE 85, chiturile devin mai elastice și capătă 
o rezistență sporită. Chitul de rosturi flexibil 
rapid Ultra SFU 77 are o întărire extrem de 
rapidă, aderă foarte bine la flancurile rostului 
și este circulabil după numai 2 ore. Chitul de 
rosturi epoxidic FMY 90 acum are o prelu-
crare la fel de ușoară ca a chiturilor pe bază 
de ciment datorită rețetei optimizate și este 
disponibil în peste 140 de culori.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți 
găsi la următoarele pagini:

Hidroizolaţie Profi rapidă Maximo PSM 1K 66
Adeziv hidroizolant DKM 95 67
Strat separator și de distribuție a căldurii 
Thermo-Top 64
Adeziv super flexibil SFS 2 74
Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85 82
Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77 83
Chit de rosturi Epoxy FMY 90 84

A.  MUREXIN – montajul plăcilor Uniplate 
pentru compartimentări și casetări 

Filme aplicare

Calculator consum 
mortare de rosturi

• Chit de rosturi Profi Flex FX 65

• Chit de rosturi flexibil rapid SFX 75

• Chit de rosturi Trass FMT 15

• Chit de rosturi pavaje Trass SF 50

• Chit de rosturi Extrem FME 80

• Chit de rosturi Epoxy FMY 90

• Chit de rosturi pavaje PF 30
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1. Pregătire suport

Vechea normă ÖNORM B 2207 din anul 2009, a fost divizată în 
două norme, respectiv într-o normă pură de lucru (ÖNORM B 
2207:2015) și o normă tehnică (ÖNORM B 3407:2015). O modificare 
importantă a avut loc în domeniul hidroizolațiilor sub placaje – mai 
exact în ceea ce privește clasele de solicitări la umiditate: Claselor 
uzuale W1-W4 li s-au adăugat încă doua clase suplimentare, re-
spectiv până la W6. Clasa W5 corespunde solicitărilor la umiditate 
extrem de ridicate precum piscinele sau bucătăriile industriale, iar 
clasa W6 vizează spațiile exterioare. Murexin a creeat o imagine de 
ansamblu a acestor prevederi, în tabelul de mai jos:

Din ianuarie 2015, în Austria au intrat în 
vigoare noile norme pentru realizarea lu-
crărilor de instalare a plăcilor, a placajelor 
ceramice și mozaic.

Noile norme cu 
efecte semnificative!

Solicitări la umiditate

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 

m
on

oc
om

po
ne

nt
ă 

1 
K

S

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 

P
ro

fi 
ra

pi
dă

 
M

A
X

IM
O

 P
SM

 1
K

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 P

ro
fi 

 
P

D
 1

K

A
de

zi
v 

hi
dr

oi
zo

la
nt

 
D

K
M

 9
5

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 b

i-
co

m
po

ne
nt

ă 
2 

K
S

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 

bi
co

m
po

ne
nt

ă 
D

F 
2K

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 

sp
ec

ia
lă

 X
-B

on
d 

M
S-

A
99

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 u

ni
-

ve
rs

al
ă 

P
U

 5
00

H
id

ro
iz

ol
aț

ie
 ș

i s
tr

at
 

se
pa

ra
to

r A
E 

10
0

Clasa de solicitări
la umiditate

Exemple pentru domenii 
de utilizare Suporturi Scurgere Hidroizolație

W1 
Solicitări extrem de reduse la apă
Suprafețe în contact cu apă pe pe-
rioade scurte, ex. curățare periodică 
prin ștergere

Locuințe:
Camere, accese, toalete, 
birouri, etc.

Sensibile la umidi-
tatec și nesensibile 
la umiditateb

Nu este 
necesară gură 
de scurgere

Nu sunt ne-
cesare măsuri 
speciale

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

W2 
Solicitări reduse la apă 
Suprafețe în contact cu apă pe 
perioade scurte, supuse la curățare, 
stropire cu apă – dușuri

Domenii de funcționare: 
instalații WC, Locuințe: bu-
cătării, camere cu utilizare 
similară

Nu sunt ne-
cesare măsuri 
speciale

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

W3 
Solicitări moderate la apă 
Suprafețe în contact frecvent cu 
apă, supuse la curățare, stropire cu 
apă – dușuri

Suprafețe pereți fără scur-
gered, suprafețe pardoseli 
fără scurgere: ex. camere 
de baie, dușuri, instalații 
WC fără scurgere în pardo-
seală; vestibuluri

Sensibile la umidi-
tatec și nesensibile 
la umiditateb

În cazul plăcilor 
și placajelor 
ceramice: 
realizare conform 
ÖNORM B 3407 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elemente portante 
sensibile la umi-
ditatea

Hidroizolație la 
nivelul plăcii din 
beton conform
ÖNORM 
B 3692, 
suplimentar hi-
droizolație sub 
placajele cera-
mice conform 
ÖNORM B 3407

W4 
Solicitări ridicate la apă 
Suprafețe în contact frecvent cu apă, 
supuse pe termen lung la curățare, 
stropire cu apă – dușuri

Suprafețe pereți fără scur-
gered, suprafețe pardoseli 
fără scurgere: ex. camere de 
baie, dușuri la nivelul par-
doselii, bucătării industriale, 
suprafețe de pardoseală 
în toalete prevăzute cu 
scurgere în pardoseală 

Fără pantă la nive-
lul plăcii din beton, 
este necesară 
asigurarea pantei 
la nivelul covorului 
circulabil

Asigurare 
scurgere la ni-
velul covorului 
circulabil

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

W5 
Solicitări extrem de ridicate la apă
Suprafețe supuse contactului de 
durată cu apă, respectiv curățare, 
stropire cu apă – dușuri și/sau 
solicitări chimice ridicate

Suprafețe adiacente 
piscinelor, instalații de duș, 
spații de producție industri-
ale, ex. laboratoare, spații 
de fabricare a alimentelor, 
bucătării industriale

Se recomandă 
realizare pantei 
atât la nivelul plăcii 
din beton, cât și 
la nivelul covorului 
circulabil

Asigurare 
scurgere la 
nivelul plăcii 
din beton și la 
nivelul covoru-
lui circulabil

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

W6
Spații exterioare

Balcoane, terase, logii, 
trepte, pergole deschise

Hidroizolație conform ÖNORM B 3691, suplimen-
tar hidroizolație sub placajele ceramice conform 
ÖNORM B 3407

✔
1

✔
1

✔
1

✔
1

✔
1

✔
2

✔
3

✔
3

a Suporturi sensibile la umiditate precum materiale pe bază de ipsos, șape pe bază de 
sulfat de calciu, materiale lemnoase ✔ corespunde

✔
1
  corespunde numai cu hidroizolație suplimentară conform ÖNORM B 3691

✔
2
  corespunde numai în sistem cu Stratul separator din poliester / Entkoppelungsvliest

✔
3

 numai după consultarea specialiștilor Murexin

b Suporturi sensibile la umiditate în mare măsură, precum beton, tencuieli pe bază de 
ciment, plăci minerale de construcție pe bază de ciment

c Este valabil pentru covoarele ceramice; în cazul altor tipuri de covoare sunt necesare 
cel puțin aceleași măsuri de proiectare și de execuție

d Cu excepția scurgerilor închise, precum scurgerea mașinii de spălat, scurgerea 
chiuvetei

Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

Murexin
Ausgleichsmörtel 

Trass
Schnell AM 50
Ihr Plus Produkt:

Für die Natursteinverlegung

innen und außen!

• Până la 50 mm într-un singur strat
• Cu conținut de Trass
• Întărire extrem de rapidă

Mortar rapid de nivelare 
Trass AM 50

Mai multe informații la pagina 62

www.murexin.ro 

Avantaje produs!
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

NOU

NOU

NOU

NOU

Grund special de aderență DX 9 (Spezial-Haftgrund DX 9)

Grund superior pentru asigurarea aderenței pe suporturile absorbante și neabsorbante. Special pentru lucrările de re-
novare, aplicabil pe aproape toate tipurile de suporturi. Produsul este monocomponent, gata preparat. Pe suporturile 
absorbante se diluează 1 : 1 cu apă. Cod GIS: D 1.

Consum: 1 kg pentru cca. 20 – 30 m2 în funcție de suport

10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689165415 1 6541

Amorsă rapidă D4 (Supergrund D4 Rapid)
Grund special de aderență, în dispersie, fără conținut de solvenți, monocomponent, gata preparat, cu întărire extrem de 
rapidă, pentru suprafețe interioare și exterioare (pereți și pardoseli). Pentru pregătirea suporturilor neabsorbante și a 
suporturilor absorbante (diluare cu apă până la 20%; pe șapele anhidrit cu până la 10%). Este recomandat de asemenea 
înainte de aplicarea șapelor autonivelante, a maselor de șpaclu și a adezivilor Murexin, special pentru lucrările de reno-
vare – lipire placă peste placă. După uscare se obține o suprafață rugoasă. Amorsa rapidă D4 se aplică ca grund pentru 
placare pe șapele anhidrit numai în cazul plăcilor cu suprafața maximă de 10000 cm2 (de exemplu 100x100 cm). Mai 
multe informații se găsesc în fișa tehnică.

Consum:  suporturi neabsorbante: 100 – 150 g/m² în funcție de rugozitatea suportului. 
suporturi absorbante: 80 – 135 g/m² în funcție de rugozitatea suportului. 

1 kg DOZĂ 10 doze / cutie, 1 palet = 320 doze 9002428160930 1 6093
5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002428160947 1 6094
10 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002428160954 1 6095

Amorsă LF 1 (Tiefengrund LF 1)
Amorsă superioară, de culoare albastră, pe bază de rășini în dispersie, cu capacitate bună de penetrare. Recoman-
dată la interior și exterior, înainte de aplicarea adezivilor pentru placări ceramice, a șapelor autonivelante și a hidro-
izolațiilor alternative (sub placaje), pe suporturi absorbante. 

Consum: cca. 150 g/m² în funcție de absorbția suportului

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002428056905 5690
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002428056912 5691
10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002428107027 1 0702
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002428120897 1 2089

Amorsă PU 5 Express (Voranstrich PU 5 Express)
Amorsă poliuretanică, cu uscare rapidă, monocomponentă, fără solvenți și fără apă pentru suporturi normal sau 
puternic absorbante, și șape friabile (în special șape fluide anhidrit, precum și șape uscate și elemente de construcție 
pe bază de ipsos), specială pentru pardoselile încălzite înainte de lipirea cu adezivi de placaje ceramice, precum și 
înainte de instalarea parchetului cu adezivi tip PU sau silanici. De asemenea este recomandată pe șapele de ciment 
fără încălzire, ca barieră de vapori până la max. 3,5% umiditate remanentă. Culoare: roșie. Cod GIS: RU 1.

Consum:  cca. 150 – 200 g/m2 ca amorsă 
cca. 300 – 450 g/m2 ca barieră de vapori cu aplicare în două straturi

11 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689160540 1 6054
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Quarzsand 
QS 98

     Barieră împotriva umidității Epoxy 2K EP 170
(Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170)
Rășină epoxidică bicomponentă, superioară, cu emisii reduse, pentru blocarea umidității, aplicabilă pe șape și betoa-
ne. La interior, pentru betoanele și șapele de ciment cu o umiditate remanentă de până la 7%. Ca hidroizolație alter-
nativă pe plăcile din beton în contact direct cu solul și pe plăcile din beton proaspăt turnate care prezintă umiditate 
remanentă ridicată. De asemenea este recomandată ca grund și pentru consolidarea tuturor suporturilor uzuale în 
construcții, în spații interioare și exterioare. Poate fi utilizată și pentru obținerea mortarelor epoxidice, prin amestec cu 
nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 mm. În cazul utilizării pe pardoselile încălzite se va solicita sfatul specialiștilor Murexin. 
Cod GIS: RE 1.

Consum:   200 – 600 g/m² în funcție de utilizare 
min. 450 g/m² ca barieră de vapori

4,5 kg SET
3 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689158844 1 5884
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689158851 1 5885

12 kg SET
8 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii Comp. A 9002689158899 1 5889
4 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. B 9002689158905 1 5890

30 kg SET
20 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A 9002689158868 1 5886
10 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. B 9002689158875 1 5887

Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15 
(Estrichverdübelung EV 15)
Rășină de turnare, epoxidică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu vâscozitate redusă, rezistentă la saponifi-
care, incoloră, pentru repararea fisurilor de dimensiuni reduse sau mari, precum și a găurilor și adânciturilor, în cazul 
șapelor și betoanelor, recomandată la interior și exterior. Materialul se întărește chiar și în straturi groase și realizează 
o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în proaspăt. 
De asemenea pentru suprafețele verticale se poate adăuga aditivul tixotropic TE 2K.

Consum: cca. 1,1 kg/litru cavitate rost

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane 9002689271581 2 7158

Nisip de cuarț QS 98 (Quarzsand QS 98)
Nisip spălat și uscat la foc, pentru umplere și presărare.

25 kg SAC
0,3 – 0,8 mm 1 palet = 40 saci 9002689077060 7706
0,6 – 1,2 mm 1 palet = 40 saci 9002689054283 5428
0,063 – 3,5 mm 1 palet = 40 saci 9002689103998 1 0399
3 – 5 mm 1 palet = 40 saci 9002689162575 1 6257
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

NOU

NOU
Bandă armare fisuri GL (Rissarmierungsbahn GL)
Bandă cu inserție din fibră de sticlă, cu rezistență la tracțiune și întindere la rupere ridicată, pentru armarea fisurilor. 
Pentru acoperirea fisurilor, a rosturilor de lucru, recomandată ca alternativă la „coaserea“ clasică a fisurilor. Lățime 
bandă: 60 cm. Lungime: 12 m.

7,2 m2 ROLĂ 1 palet = 96 role 9002689165460 1 6546

Rășină de turnare 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)
Rășină de turnare și adezivă, bicomponentă, cu miros redus, fără conținut de solvenți, pe bază de apă de sticlă-PUR 
pentru ancorarea de rezistență a șapelor și betoanelor. Recomandată la interior și exterior pentru închiderea de rezis-
tență a fisurilor și rosturilor șapelor. De asemenea poate fi utilizată pentru turnarea, umplerea și reparația suporturilor 
minerale și pentru lipirea profilelor metalice pe beton, piatră lemn și ceramică. Se livrează numai în cutie de carton 
(câte 5 unități per cutie). Cod GIS: RU 1.

Consum: în funcție de lățimea și adâncimea fisurilor 

600 ml SET 5 seturi / cutie, 1 palet = 39 seturi 9002689151685 1 5168
300 ml DOZĂ Comp. A
300 ml DOZĂ Comp. B

Cleme pentru șapă HOCO (HOCO Estrichklammer)
Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea” fisurilor la șape, în sistem cu Rășina de turnare 2K HOCO 24, 
Rășina de turnare 2K SI 60 și cu Rășina EV 15.

Consum: 5 – 7 buc. / m liniar 

500 buc. CUTIE 500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii 9002689100515 1 0051
 (= 135000 buc.)
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

•  cu conținut de Trass
• prelucrare ușoară

C 30

F5
DIN EN 13813

C 12

F4
DIN EN 13813

• 50 mm într-un strat
• conține Trass
• întărire rapidă

Mortar de nivelare AM 20 (Ausgleichsmörtel AM 20)
Mortar uscat, cu întărire rapidă, pentru corectarea / nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării 
placajelor ceramice, la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte 
de placările ceramice, în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. 
Se poate placa la 2 – 4 ore după aplicare. Grosimea stratului: max. 20 mm.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428040034 4003

Mortar rapid de nivelare Trass AM 50
(Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50)
Mortar de nivelare, pe bază de Trass, puternic aditivat, cu întărire rapidă și cu priză hidraulică. Datorită adaosurilor 
speciale, materialul se întărește fără contracții, la grosimi de până la 50 mm și este asigurată o prelucrare ușoară. 
Recomandat pentru corectarea/nivelarea suporturilor la pereți și pardoseli în vederea montării placajelor ceramice, 
la interior și exterior. Pentru egalizarea suporturilor cu neplaneități la pereți și pardoseli înainte de placările ceramice, 
în spații precum locuințe, dușuri, balcoane, terase, garaje, în spațiile cu umiditate și pe fațade. Se poate placa la 
1 – 6 ore după aplicare (în funcție de grosimea stratului).
 
Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428159439 1 5943

Mortar drenant cu Trass DMT 40
(Drainagemörtel Trass DMT 40)
Mortar gata preparat, pe bază de Trass, rezistent la îngheț, împiedică apariția sărurilor, permeabil la apă, de clasa C 
16/20. Recomandat la exterior ca strat suport din beton drenant sau ca șapă în aderență permeabilă la apă, pentru 
instalarea placajelor, a pietrei naturale și a pavajelor. Ca strat suport pentru placare proaspăt în proaspăt sau după 
uscare pentru placare în strat subțire de adeziv. Aplicabil pe paturi drenante.

Consum: în funcție de grosimea stratului, cca. 19 kg/m2/cm

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002428166673 1 6667

Șapă rapidă de egalizare SE 24 (Schnellestrich SE 24)
Beton uscat, predozat, cu utilizare universală, în special pentru realizarea șapelor. Prelucrarea este manuală sau 
mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele 
cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, ceea ce o 
recomandă și pentru camerele cu umiditate (băi, dușuri, etc.), totuși nu este recomandată pentru spațiile cu umiditate 
de durată (ex. bazine de înot, spălătorii, bucătării industriale, bazine de apă, etc.). Suprafața este circulabilă după 18 
ore, placarea se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m²/cm

25 kg SAC 1 palet = 56 saci 9002428089415 8941



Catalog MUREXIN 63

Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

C 25

F7
DIN EN 13813

D
U

S T  R E D U CE
D

•S
TA

UBREDUZIER
T•

PENTRU 
SUPRAFEȚE PERFECTE

Uscare rapidă
Fluiditate ridicată
Șlefuire ușoară 

Absorbție ridicată

Șapă autonivelantă Extrem NE 30
(Nivelliermasse Extrem NE 30)
Șapă autonivelantă, sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, aditivată, cu contracții reduse. Recomandată nu-
mai la interior, în grosimi de strat de la 3 la 30 mm, pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane, înainte de 
aplicarea covoarelor de pardoseală de orice tip, în special pentru nivelarea neplaneităților extreme, precum și pentru 
egalizarea suprafețelor mari. Reacția la foc: A1. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,7 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689061762 6176

Șapă autonivelantă FZ 15 (Nivelliermasse FZ 15)
Șapă autonivelantă sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, aditivată. Recomandată numai la interior, în grosimi 
de strat de până la 10 mm, pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane, înainte de aplicarea covoarelor de par-
doseală de orice tip. Se poate utiliza la încălzire prin pardoseală, rezistă la trafic cu scaune cu rotile. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689064480 6448

Bandă izolatoare de margine, autoadezivă RS 50
(Randdämmstreifen selbstklebend RS 50)
Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Banda autoadezivă din polietilena spu-
mă. Pentru evitarea punților acustice și a tensiunilor apărute la racordul dintre pereți și pardoseală, utilizabilă la interior 
și la exterior, la rosturile de întrerupere la mortare, la aplicarea adezivilor pentru placaje ceramice și/sau la șapele auto-
nivelante. Pe pardoselile brute din beton, șape flotante sau pe strat de separație, pe pardoseli din lemn, plăci aglome-
rate de pardoseală, pe plăci ceramice vechi, din piatră naturală sau artificială. Ca bandă de margine înainte de montajul 
Foliilor separatoare Murexin Unitop. Împiedică apariția tensiunilor, datorită capacității de preluare a eforturilor.

20 m ROLĂ 5 role /cutie; 1 palet = 90 role 9002689130567 1 3056

Șapă autonivelantă de exterior FMA 30
(Fließmasse Außen FMA 30)
Șapă autonivelantă, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse, cu întărire hidraulică. Recomandată la interior și exterior, 
pentru realizarea suporturilor plane, în grosime de strat de la 5 până la 30 mm, înainte de instalarea diferitelor covoa-
re de pardoseală. Recomandată în special pentru egalizarea neplaneităților planșeelor din elemente prefabricate, a 
planșeelor brute, etc., precum și pentru asigurarea pantelor de până la 3%. Este aplicabila la exterior în grosime de 
până la 30 mm per strat. Recomandare amorsă: Amorsă pentru hidroizolații AG 3. Reacția la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689078722 7872

Șapă autonivelantă rapidă SL 52
(Schnellspachtelmasse SL 52)
Șapă autonivelantă specială cu întărire hidraulică, sub formă de pulbere, puternic aditivată, cu emisii reduse de praf,
cu timp de uscare rapid, face posibilă aplicarea covoarelor după 90 minute. Prezintă tensiuni reduse, întărire hi-
draulică, ciment special și consum redus. Utilizabilă numai la interior pentru obținerea suporturilor plane în grosimi de 
până la 20 mm, înaintea de instalarea covoarelor de pardoseală și a parchetului. Recomandată pentru pardoseli cu 
sisteme de încălzire înglobate sau supuse solicitărilor scaunelor cu rotile. Recomandată ca strat suport pentru sigilă-
rile epoxidice. Reacția la foc: A2fl1 s1 conform EN 13501. Cod GIS: ZP 1.

Consum: cca. 1,4 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689133032 1 3303
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1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

•   distribuția rapidă și 
uniformă a căldurii

•   pentru suporturi 
critice

Strat separator și de distribuție a căldurii Thermo-Top
(Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkoppelungsplatte)
Strat separator cu rol de reducere a tensiunilor și de distribuție uniformă a căldurii, pentru placajele cerami-
ce și pentru piatră naturală, precum și pentru parchet, parchet stratificat și laminat, este optimizat pentru dis-
tribuția uniformă a căldurii peste încălzirea prin pardoseală și de asemenea pentru suporturile critice. Stratul 
Thermo-Top este un material cu emisii extrem de reduse (conform GEV), este rezistent la rupere și la îmbătrânire. 
Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

2 mm 1 palet = 400 buc. 9002428165362 1 6536

Placă de separație Unitop (Unitop Entkoppelungsplatte)
Placă de separație cu rol de izolare fonică și de preluare a solicitărilor ce apar la interfața dintre suport și diversele 
tipuri de placări, precum plăci ceramice, parchet stratificat, specială pentru suporturile cu probleme, cu utilizare la 
interior și exterior. Placa Unitop este fabricată dintr-un material cu emisii reduse, este rezistentă la rupere și la îmbă-
trânire. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m².

4 mm* 1 palet = 200 buc. 9002428047507 0 4750
9 mm 1 palet = 100 buc. 9002428047521 0 4752
15 mm 1 palet = 60 buc. 9002428047538 0 4753

* doar această variantă este recomandată pentru pardoselile încalzite

Strat separator izolator fonic Akustik-Top
(Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte)
Strat separator cu proprietăți de izolare fonică și de preluare a eforturilor, realizat din mai multe straturi tip sandwich 
(cu cauciuc integrat) special pentru aplicarea plăcilor ceramice sau a parchetului stratificat pe suporturi critice. Uti-
lizat ca strat separator și izolator fonic sub plăcile ceramice la pereți și pardoseli (pentru sarcini de până la 3 KN/m²) 
în spații interioare, atât pentru construcții noi cât și pentru renovări. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m². Culoare: albă. 
Toleranțe: Lățime/Lungime ± 1 mm, Grosime ± 0,5 mm, Grosimea materialului: cca. 4 mm.

4 mm 1 palet = 200 buc. 9002428140658 1 4065

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)
Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă veri-
ficată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de 
izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m2 suprafață

50 m2 ROLĂ 1 palet = 33 role
1 m lățime 9002438167868 1 6786

Strat separator poliester (Entkoppelungsvlies)
Strat din poliester pentru armare în cazul suporturilor critice, rezistent la întindere și la rupere, împiedică apariția 
eforturilor. Ca strat de armare sub placajele ceramice. Stratul de armare se înglobează în adeziv (adeziv flexibil) și 
„separă” placajele ceramice de suport. Rezistent la factorii climatici.

50 m2 ROLĂ 1 m lățime 1 palet = 12 role 9002689125921 1 2592
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Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

Murexin
Profi Dichtfolie 

Schnell
MAXIMO
PSM 1K
Ihr Plus Produkt:

Schnell und maximal dicht!

•  Întărire rapidă
•  Eficiență ridicată
•  Permeabilă la vapori
•  Monocomponentă
•  Aplicabilă prin șpăcluire și 

prin pensulare

Hidroizolație Profi rapidă
Maximo PSM 1K

Avantaje produs!

2. Hidroizolare

Mai multe informații la pagina 66

www.murexin.ro 

Adaosuri ușoare de umplere – simplu și rapid
Datorită adaosurilor ușoare conținute, Hidroizolația Profi 
rapidă MAXIMO PSM 1K este extrem de eficientă, cu apli-
care ușoară prin șpăcluire sau pensulare. Astfel economi-
sește aplicatorul pe de-o parte bani, deoarece folosește mai 
puțin material, iar pe de altă parte timp deoarece avansează 
mai rapid, iar instalarea plăcilor este posibilă deja la trei ore 
după aplicarea hidroizolației! Prin urmare se poate econo-
misi o întreagă zi de lucru și un drum la șantier.

Impermeabilă la apă – permeabilă la vapori
Hidroizolație flexibilă, monocomponentă este impermeabilă 
la apă, dar permeabilă la vapori. Astfel hidroizolația funcțio-
nează ca o protecție pentru creșterea duratei de viață a ele-
mentului de construcție peste care este aplicată. Utilizată la 
interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue 
la pereți și pardoseli, direct sub placajele ceramice. Între 
domeniile de utilizare se numără și balcoanele, terasele și 
piscinele. Produsul nu conține solvenți și se livrează sub 
formă pulverulentă – astfel că poate fi depozitată și la tem-
peraturi scăzute.

Calitate ridicată – MAXIMO
În cazul produselor MAXIMO, adaosurile ușoare de umplere 
înlocuiesc materialele de umplere tradiționale precum nisi-
pul de cuarț sau materialele minerale de umplere, care sunt 
foarte grele. Această diferență se remarcă nu numai în pri-
vința prelucrării dificile a produselor tradiționale, care impli-
că mai mult efort, ci se observă chiar în ceea ce privește în-
săși greutatea ambalajului: Acesta este motivul pentru care 
utilizarea produselor MAXIMO presupune viteză de execuție 
excelentă și menținerea sănătăți aplicatorului.

Produsele din categoria MAXIMO conving datorită avantajelor: eficiență ridicată, 
consum redus, întărire rapidă, caracteristici de prelucrare optime și adaosuri ușoare, 
speciale de umplere. Noua Hidroizolație Profi rapidă MAXIMO PSM 1K prin atribu-
tele suplimentare, respectiv „flexibilitate și etanșeitate” se aliniază în clasa Premium.

MAXIMO:
Rapiditate și etanșeitate maximă!

NOU

NOU
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2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

DM

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

•  eficiență ridicată
• prelucrare ușoară
• uscare rapidă

NOU

NOU

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

Hidroizolație Profi PD 1K (Profi Dichtfolie PD 1K)
Șlam de hidroizolare cu întărire hidraulică, monocomponent, fără conținut de solvenți, impermeabil la apă dar perme-
abil la vapori, elastic, pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi direct sub placajele ceramice, la pereți și 
pardoseli în mediu umed: piscine (până la 2m), balcoane, terase etc. Grosime minimă 2 mm cu aplicare în 2 straturi. 
Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate 
conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania).

Consum:  cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat 
cca. 3,0 kg/m2 per 2 mm grosime strat

18 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428117293 1 1729

Hidroizolație monocomponentă 1 KS 
(Flüssigfolie 1 KS)
Hidroizolație acrilică monocomponentă, cu uscare rapidă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, pentru etan-
șarea fără rosturi, împotriva apei fără presiune, la interior, sub placaje ceramice (băi, dușuri). Îndeplinește cerințele 
EN  14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W4, corespunde clasei A0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB 
(Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și Clasei A de solicitări conform principiilor de tes-
tare pentru certificare.

Consum:  cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat 
cca. 0,8 kg/m2 per 0,5 mm grosime strat

galbenă / gelb
7 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002428040072 4007
14 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002428040089 4008
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002428041741 4174

albastră / blau

7 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002428163771 1 6377
14 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002428163788 1 6378
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002428163795 1 6379

Hidroizolație Profi rapidă Maximo PSM 1K
(Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K)
Șlam de hidroizolare, cu randament ridicat și întărire rapidă, cu întărire hidraulică, monocomponent, fără conținut de 
solvenți, impermeabil la apă, dar extrem de permeabil la vapori, elastic, pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără 
rosturi direct sub placajele ceramice. Recomandat la interior și exterior, la pereți și pardoseli, balcoane, terase pre-
cum și pentru piscine (până la 2 m). Grosimea minimă recomandată de 2 mm se obține prin aplicare în două straturi. 
Placarea se poate face la 3 ore după aplicare. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, cores-
punde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor 
din Germania), precum și Clasei A și B conform principiilor de testare pentru certificare. 

Consum:  cca. 1,15 kg/m2 per mm grosime strat 
cca. 2,3 kg/m2 per 2 mm grosime strat

18 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428164532 1 6453
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2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011 Hidroizolație bicomponentă 2 KS
(Flüssigfolie 2 KS)
Hidroizolație acrilică bicomponentă, cu întărire rapidă, pentru etanșare fără rosturi. Elastică la temperaturi scăzute. 
Pentru etanșare continuă la apă fără presiune, aplicată direct sub placajele ceramice, la dușuri, băi, terase și balcoa-
ne. Lipirea plăcilor este posibilă după cca. 3 ore. Raportul de amestec Comp A : Comp B este 1 : 1. Grosimea minimă 
a stratului de hidroizolație este de 2 mm și se obține prin aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891, și ale 
ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A și B de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centra-
lă a industriei construcțiilor din Germania)

Consum:  cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat 
cca. 3,0 kg/m2 per 2 mm grosime strat

12 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002428048771 4877

50 kg SET
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002428166710 16671
25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428166727 16672

Hidroizolație bicomponentă DF 2K
(Dichtfolie DF 2K)
Hidroizolație bicomponentă, fără rosturi, elastică în timp, pentru etanșări de incinte umede, piscine, terase etc. sub 
placajul ceramic. Grosime minimă 2 mm cu aplicare în 2 straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891. Fără risc de fisurare 
la temperaturi de la -35°C până la +80°C. Rezistă la presiune pozitivă până la 7 bari. Raport de amestecare Parte fluidă 
: Parte pulverulentă 2 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, corespunde clasei A și B de 
solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum și 
Clasei A și B conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum:  cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat 
cca. 3,0 kg/m2 per 2 mm grosime strat

18 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002428040065 4006

37,5 kg SET
12,5 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii 9002428166741 16674
25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428166758 16675

Adeziv hidroizolant DKM 95
(Dichtklebemörtel Grau DKM 95)
Mortar monocomponent pe bază de ciment cu dublă utilizare, ca hidroizolație și adeziv, cu întărire hidraulică, imper-
meabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, 
direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, 
corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB), precum și pentru lipirea plăcilor cerami-
ce la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată), pe 
suporturi din lemn, metal etc. Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.

Consum:  ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat 
 cca. 3,0 kg/m2 per 2 mm grosime strat 
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428139783 1 3978

•   hidroizolare și lipire 
cu un singur produs

•   capacitate de 
preluare a fisurilor și 
de decuplare

•   impermeabil la apă și 
permeabil la vapori

CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011
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CM O2P

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2011 Hidroizolație bicomponentă Basic 2K 
(Hydro Basic 2K) 
Hidroizolație cu întărire hidraulică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, impermeabilă la apă, cu elasticitate durabi-
lă pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi. Recomandată la interior și exterior pentru hidroizolarea direct 
sub placajele ceramice la dușuri, cabine de dus, băi, terase, balcoane si piscine. Grosime minimă strat 2 mm, aplicarea 
se face în două straturi. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W4, corespunde clasei A0 și B0 de soli-
citări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania) Raport de ameste-
care Parte fluidă : Parte pulverulentă 1 : 3.

Consum:  cca. 1,5 kg/m2 per mm grosime strat 
cca. 3,0 kg/m2 per 2 mm grosime strat

20 kg BIDON+SAC 1 palet = 24 seturi 9002428141052 1 4105

       RM P
GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012

    

NOU

NOU

•  etanșă la apă
•  capacitate de 

preluare a fisurilor și 
de decuplare

•  rezistentă la alcalii
•  grosime uniformă 

de strat

Hidroizolație universală PU 500 
(Universal Abdichtung PU 500)
Hidroizolație poliuretanică bicomponentă universală, elastică, fără conținut de solvenți, aplicabilă la rece, recoman-
dată la interior și exterior, atât pe suprafețe orizontale, cât și pe suprafețe verticale. Pelicula întărită este elastică și 
rezistentă mecanic și chimic. Se utilizează ca hidroizolație sub diferite tipuri de covoare (precum placaje ceramice), 
la bazine de înot, instalații de tratare a apei, bucătării industriale, camere umede, dușuri, băi. Raport de amestecare: 
Comp. A : Comp. B = 6,25 : 1. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei A0 și B0 
de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), precum 
și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,4 kg/m2 per mm grosime strat

23,2 kg SET
20 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii, Comp. A 9002689088622 8862
3,2 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii, Comp. B 9002689070696 7069

Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100 
(Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend)
Banda autoadezivă hidroizolantă pentru construcții SK 100 este o bandă de etanșare cu lipire la rece, din bitum cu 
suport din folie HDPE (polietilena cu densitate ridicată). Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195. Banda SK 
100 este recomandată pentru realizarea hidroizolărilor mono-strat a elementelor de construcție în contact cu solul 
(pereți exteriori în subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acumulări 
(DIN 18195-4), împotriva apei fără presiune (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede (băi, 
dușuri). Lățime: 1m.

21 m2 ROLĂ 1 palet = 15 role 9002689163756 1 6375

Hidroizolație și strat separator AE 100
(Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100)
Folie hidroizolantă și cu rol de separație, etanșă la apă, flexibilă, cu capacitate de împiedicare a dezvoltării tensiunilor, 
flexibilă, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru realizarea hidroizolațiilor de suprafață în sistem cu placaje cera-
mice și piatră naturală. Este special concepută pentru o prelucrare ușoară și în același timp pentru asigurarea unei 
grosimi de strat uniforme! Pentru realizarea hidroizolațiilor alternative în spații interioare și în spații exterioare, direct 
sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli, în spații precum dușuri, băi, balcoane și terase în spații private sau pu-
blice, precum și în bucătării industriale. Îndeplinește cerințele EN 14891 și ale ONR 22207 W1-W6, corespunde clasei 
A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB (Asociația centrală a industriei construcțiilor din Germania), 
precum și Clasei A și C de solicitări conform principiilor de testare pentru certificare.

30 m2 ROLĂ lățime 1 m 1 palet = 28 role 9002689156681 1 5668
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2. HIDROIZOLARE (Abdichten)

Bandă de protecție împotriva tăierii SB 50 (Schnittschutzband SB 50)
Bandă de protecție împotriva tăierii, autoadezivă, din fibre poliamide-aramidice. Banda dispune de dublă armare la 
partea centrală și astfel este asigurată protecția necesară împotriva tăierii. Banda de protecție se utilizează ca ac-
cesoriu împreună cu benzile de etanșare în zonele unde se fac etanșări cu silicon sau materiale de etanșare (rosturi 
perete-pardoseală, zonele de margine ale căzilor, respectiv dușurilor).

10 m ROLĂ 50 buc. / cutie, 1 palet = 250 buc.
5 cm 9002428305300 3 0530

Manșetă de etanșare sifon pardoseală (Gullydichtung)
Manșetă de etanșare cașerată pe ambele fețe, cu zona marginală perforată, pentru etanșarea sifoanelor de pardo-
seală prin înglobarea în stratul de hidroizolație Murexin. Rezistentă chimic la acizi și leșii diluate și la soluțiile de săruri.

50 x 50 cm 1 palet = 750 buc. 9002428168707 1 6870

Hidroizolație specială X-Bond MS-A99
(Spezialabdichtung X-Bond MS-A99)
Hidroizolație superioară, flexibilă, cu miros neutru, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru elementele de con-
strucție, bazată pe tehnologia MS-polimer și recomandată sub diverse tipuri de covoare de pardoseală, precum 
placaje ceramice, covoare din piatră naturală, etc. Hidroizolație cu utilizare universală în spații interioare și exterioare, 
pe suporturi minerale, absorbante, precum și pe suprafețe netede cu umiditate mată. Produsul este ecologic și nu 
conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială X-Bond MS-A 99 este elastică în timp și rezistentă la factorii 
climatici. Produsul are utilizare universală și poate fi folosit pentru etanșarea la aer și la umiditate, atât pe suporturi 
orizontale cât și verticale, precum pardoseli, pereți, la terase, cisterne, piscine, camere de baie, bucătării, etc. Etan-
șare la aer pentru casele pasive în zone precum ferestre, glafuri, străpungeri de conducte, etc.

Consum: cca. 1,3 kg/m2/mm grosime strat (aplicare în min. 2 straturi)

13 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689121893 1 2189

Bandă de etanșare DB 70 (Dichtband DB 70)
Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic 
la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidro-
izolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

10 m ROLĂ 1 palet = 392 role
12 cm lățime 9002428040096 4009

50 m ROLĂ 1 palet = 100 role
12 cm lățime 9002428040102 4010

colț BUCATĂ 25 buc. / cutie
colț exterior 12 cm 9002428053713 5371
colț interior 12 cm 9002428053720 5372

25 m ROLĂ 1 palet = 40 role
24 cm lățime 9002428101063 1 0106

Manșetă de etanșare DZ 35 și DZ 70
(Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70)
Manșetă de etanșare cu grad ridicat de deformare elastică, cu rol de preluare a mișcărilor. Utilizată pentru etanșarea țevilor 
de diferite diametre. Manșeta de etanșare Murexin este impermeabilă la apă, rezistentă chimic la acizi și leșii diluate, și la 
soluțiile de săruri. Componentă a sistemelor de hidroizolare alături de produsele Murexin de etanșare. Culoare: galbenă.

DZ 35: Ø 35 mm zonă întindere, Exterior Ø 100 mm, pentru conductele de apă curentă
DZ 70: Ø 70 mm zonă întindere, Exterior Ø 150 mm, pentru conductele de apă curentă

1 buc. BUCATĂ 25 buc. / cutie, 1 palet = 1000 buc.
DZ 35 9002428134337 1 3433
DZ 70 9002428134320 1 3432

    

NOU

NOU

GEPRÜFT
ETAG-005 

•  protecție împotriva 
tăierii pentru toate 
benzile de etanșare

•  montaj ușor
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Fișă informații
produs

Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

Murexin
Supraflex
SFS 2
Ihr Plus Produkt:

Höchste Flexibilität für

hohe Anforderungen!

Adeziv super flexibil 
SFS 2

Adeziv hidroizolant
DKM 95

Avantaje produs!
Avantaje produs!

3. Adezivi pentru placaje ceramice și piatră naturală

Mai multe informații la pagina 74 Mai multe informații la pagina 67

www.murexin.ro www.murexin.ro 

Murexin 
Systeme für den 

Balkon- und 

Terrassenaufbau  

mit Großformaten

Fliesenformat

bis 60 x 60 cm

bis 100 x 100 cm

Murexin. Das hält.

Pietrarii și aplicatorii de placaje ceramice 
discută adesea intens pe tema tehnicii uzuale 
de placare, respectiv lipirea directă a plăcilor 
și a placajelor ceramice în spațiile exterioare. 
Odată cu noile sisteme pentru balcoane, 
percepția acestora se va schimba radical: 
Prin introducerea a doua sisteme funcționale 
și sigure, alegerea tipului de covor va înclina 
din nou spre placajele ceramice în detrimentul 
lemnului sau a plăcilor instalate fără lipire.

Suplimentar sistemele conferă siguranță și la 
lipirea plăcilor de format mare!

Noile Sistemele pentru balcoane oferite de Murexin, conferă siguranță la placarea în 
spații exterioare – chiar și în cazul plăcilor de format mare!

Instalarea sigură a plăcilor și a placa-
jelor ceramice la balcoane și la terase 

•  Extrem de deformabil (S2)
•  Stabilitate ridicată la placările pe pereți
•  Împiedică dezvoltarea tensiunilor, 

chiar și în cazul suporturilor critice
•  Recomandat pentru toate tipurile 

de plăci și de dimensiuni

•  Hidroizolare și lipire cu un singur produs
•  Emisii extrem de reduse – EC1 Plus
•  Etanș la apă și permeabil la vaporii de 

apă
•  Are rol separator
•  Pentru suporturi critice

NOU

NOU
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3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)

Adeziv BFK 03 (Bau- und Fliesenkleber BFK 03)
Mortar adeziv clasa C1 T, netoxic, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice normale, pe suprafețe absorbante, 
pardoseli și pereți, în special la interior. 

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg SAC 1 Palet = 54 saci 5945752000012 0 4045

Aditiv pentru adezivi S2 (Kleberemulsion S2)
Dispersie pe bază de substanțe sintetice pentru îmbunătățirea elasticității și a aderenței mortarelor adezive Murexin. 
Prin adaosul de emulsie adezivă se pot obține mortare adezive deformabile. Dintr-un mortar adeziv deformabil S1, 
în urma adaosului de emulsie rezultă un mortar deformabil S2 (conform EN 12004 respectiv EN 12002), sau un mor-
tar nedeformabil poate fi transformat într-unul deformabil S1. Recomandată la interior pentru aditivarea mortarelor 
adezive Murexin supuse solicitărilor statice și termice ridicate (ex. placări pe șape încălzite, terase, fațade, etc.).

Consum:  3 kg pentru 13 kg Mortar adeziv, 5 kg pentru 25 kg Mortar adeziv

3 kg BIDON 1 palet = 144 bidoane 9002428154670 1 5467
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002428154687 1 5468

Ciment cu Trass ZE 10 (Trasszement ZE 10) 
Ciment Portland cu adaos de Trass (corespunde CEM II/B-P 32,5 N), cu lucrabilitate bună și timp de lucru mai lung da-
torită adaosului de Tras . Dezvoltare bună a rezistențelor concomitent cu degajarea redusă de căldura la hidratare, asi-
gură impermeabilitatea la apă și reduce riscul apariției efluorescențelor. Ciment pentru lucrările uzuale de betonare cu 
rezistențe de până la C 25/30 și fără cerințe speciale în privința atingerii rezistențelor inițiale sau a timpilor de decofrare.
Recomandat pentru realizarea șapelor, pentru placare cu piatră naturală și placaje ceramice. Este compatibil cu toate 
tipurile de cimenturi conform EN 197, nu se va amesteca cu ipsos sau cu produse pe bază de ipsos.

Consum: cca. 4,5 kg/m2 per cm grosime strat în raport de amestec 1 : 5

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428163931 1 6393

Adeziv Standard KMG 15
(Klebemörtel Standard KMG 15)
Mortar adeziv clasa C1 T, netoxic, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice normale, pe suprafețe absorbante, 
în special pardoseli la interior. 

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg SAC 1 palet = 54 saci 5945752000029 0 4023

Adeziv alb KW 21 (Klebemörtel Weiss KW 21)
Mortar adeziv de culoare albă, clasa C1 T, pentru lipirea în pat subțire a placajelor ceramice absorbante, a păcilor mo-
zaic, a plăcilor translucide și a celor din marmură, în special la interior, pardoseli și pereți.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg SAC 1 palet = 54 saci 9002428040270 0 4027
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3. ADEZIVI PENTRU PLACAJE CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ (Verkleben)
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Adeziv flexibil KGX 45 (Flex Klebemörtel KGX 45)
Mortar adeziv flexibil, clasa C2 T, pentru lipirea în pat subțire a gresiei porțelanate și a altor plăci cu absorbție redusă 
la exterior și interior, în special pe șape cu încălzire prin pardoseală sau pe șape de ipsos.

Consum: cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg SAC 1 palet = 54 saci 5945752000975 0 5694

Mortar adeziv flexibil alb KWF 61 
(Flex Klebemörtel Weiß KWF 61)
Mortar adeziv flexibil alb, sub formă pulverulentă, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezgheț. Reco-
mandat la interior și exterior pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a pietrei naturale, a mozaicului de sticlă, a 
gresiei porțelanate în spații supuse solicitărilor termice și statice ridicate, pe suprafețe orizontale și verticale, precum 
terase, spații cu umiditate, piscine, în grosime de strat de la 3 până la 20 mm. Este special pentru placarea pietrei 
naturale nedeformabile, sensibile la pătare.

Consum:  cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor 
cca. 1,6 kg/m2 per mm ca strat de nivelare

25 kg SAC 1 palet = 54 saci 5945752001675 0 8939

Adeziv flexibil Trass KTF 55
(Flex Klebemörtel Trass KTF 55)
Mortar adeziv, sub formă pulverulentă, puternic aditivat, cu întărire hidraulică, special pentru piatră naturală și pentru 
fațade. Adezivul reduce riscul apariției eflorescențelor și a decolorării. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea 
flexibilă a placajelor și plăcilor ceramice, a pietrei naturale nesensibile la pătare, a plăcilor mozaic, a plăcilor din beton 
și a celor din bratcă, precum și a plăcilor cu dos puternic profilat fără a fi necesară egalizarea prealabilă a suportului. 
Grosime maximă strat 20 mm.

Consum:  cca. 3,1 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm) 
cca. 1,6 kg/m2 per mm ca strat de nivelare

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428056936 5693

Adeziv flexibil KGF 65
(Flex Klebemörtel Grau KGF 65)
Mortar adeziv flexibil, sub formă pulverulentă, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezgheț, pentru lipire în 
pat subțire. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea diferitelor placaje ceramice, a plăcilor închise la culoare, a 
pietrei naturale, a gresiei porțelanate în spații supuse solicitărilor termice și statice ridicate, pe suprafețe orizontale și 
verticale, precum terase, spații cu umiditate, piscine.

Consum:   cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor 
cca. 1,6 kg/m2 per mm ca strat de nivelare

25 kg SAC 1 palet = 54 saci 5945752000036 0 4031
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Adeziv alb Profiflex KPF 31
(Klebemörtel Profiflex weiß KPF 31)
Mortar adeziv alb, îmbunătățit, clasa C2 TE, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, pentru lipirea în 
spații interioare și exterioare a plăcilor din piatră naturală, a plăcilor de format mare, pentru lipiri placă peste placă, 
pentru lipirea plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată) supuse la solicitări termice și statice ridicate. 
Grosime strat max. 5 mm. 

Consum:  cca. 3,0 kg/m² în funcție de suport și de formatul plăcilor

25 kg  SAC 1 palet = 48 saci 9002428124888 1 2488

Adeziv Profiflex KPF 35
(Klebemörtel Profiflex KPF 35)
Mortar adeziv îmbunătățit, clasa C2 TE, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, pentru lipirea în spații 
interioare și exterioare a plăcilor ceramice, a plăcilor cu absorbție de apă sub 0,5% (gresie porțelanată) supuse la 
solicitări termice și statice ridicate. Grosime strat max. 10 mm.

Consum:  cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg  SAC 1 palet = 48 saci 9002428098028 0 9802

Adeziv Mureflex MFK 45 (Mureflex MFK 45)
Mortar adeziv sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria ali-
mentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și pardoseli, 
precum și a gresiei porțelanate, pe suporturile supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Aplicabil în grosime de 
strat max. 15 mm.

Consum:  cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428125786 1 2578

Adeziv alb Mureflex MFK 51
(Mureflex weiß MFK 51)
Mortar adeziv alb sub formă pulverulentă, cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, aditivat, agreat în industria 
alimentară, pentru lipire flexibilă. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea plăcilor ceramice la pereți și par-
doseli, precum și a plăcilor, a pietrei naturale și a gresiei porțelanate, pe suporturile supuse solicitărilor termice și 
statice ridicate. Este special pentru placarea plăcilor sensibile la pătare și a pietrei naturale nedeformabile. Aplicabil 
în grosime de strat max. 15 mm.

Consum: cca. 3,0 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg  SAC 1 palet = 48 saci 9002428156971 1 5697

C2 TE S1
2008
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Adeziv super flexibil SFS 2 (Supraflex SFS 2)
Adeziv alb, pulverulent, monocomponent, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, cu întărire hidraulică, agreat 
în industria alimentară, pentru lipiri flexibile în spații interioare și exterioare. Pentru instalarea placajelor ceramice la 
pereți și pardoseli, a gresiei porțelanate, a pietrei care nu este sensibilă la umiditate, a plăcilor de sticlă, a mozaicului, 
precum și pentru placările supuse solicitărilor termice și statice ridicate. Este recomandat în special pentru instalarea 
covoarelor cu cerințe ridicate (împiedică dezvoltarea tensiunilor) și poate fi utilizat în sistem cu straturile de separație, 
este aplicabil peste sistemele de încălzire la pereți și pardoseli.

Consum: cca. 2,9 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428165324 1 6532

Adeziv flexibil rapid gri cu Trass SFK 85
(Schnellflex Klebemörtel Grau Trass SFK 85)
Mortar adeziv special, de culoare gri, cu întărire rapidă, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru placare în pat de 
până la 20 mm. Adezivul conferă siguranță împotriva apariției eflorescențelor și a pătării. Recomandat la interior și exterior, 
pereți și pardoseli pentru instalarea: diferitelor placaje ceramice, plăci mozaic, gresie, plăci profilate, clincher, piatră natu-
rală nesensibilă la pătare. De asemenea, pentru plăci de format mare, precum și pentru lipirea plăcilor ușoare, plăcilor din 
fibră de sticlă și din spumă dură, precum și pentru înglobarea plăcilor de separație Murexin Entkoppelungsplatte.

Consum:  cca. 3,4 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm) 
cca. 1,6 kg/m2 per mm ca strat de nivelare

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428146606 1 4660

Adeziv flexibil alb rapid SFK 81
(Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81)
Mortar adeziv special, de culoare albă, cu întărire rapidă, rezistent la apă și îngheț, puternic aditivat, pentru lipirea 
flexibilă a plăcilor ceramice, mozaic, gresie porțelanată, piatră naturală și a plăcilor sensibile la pătare etc., supuse 
solicitărilor termice și statice ridicate, la exterior și interior, pardoseli și pereți, în grosimi de strat de la 4 până la 
20 mm. De asemenea, pentru lipiri placă peste placă și pentru instalarea plăcilor și a pietrei naturale de format mare.

Consum:  cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm) 
cca. 1,6 kg/m2 per mm ca strat de nivelare

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428072271 7227

Adeziv flexibil Maximo M 41
(Flex Klebemörtel Maximo M 41)
Adeziv pulverulent, cu emisii reduse de praf, cu întărire hidraulică și eficiență ridicată, agreat în industria alimentară, 
rezistent la îngheț, nu este inflamabil, impermeabil la apă, datorită caracteristicii de acumulare de căldură influențează 
pozitiv climatul din încăpere. Recomandat la interior și exterior pentru lipirea tuturor placajelor ceramice, a pietrei na-
turale, precum și pentru egalizări la pereți și pardoseli pe toate suporturile uzuale. Datorită calității îmbunătățite este 
împiedicată alunecarea plăcilor pe suprafețele verticale. Aplicabil în grosimi de la 2 la 15 mm. Capacitate ridicată de 
acumulare a căldurii la sistemele de încălzire prin pardoseală. Datorită materialelor de umplere ușoare poate fi utilizat 
la construcțiile ușoare. Este împiedicată alunecarea plăcilor de format mare!

Consum: cca. 2,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

13 kg SAC 1 palet = 72 saci 9002428138373 1 3837
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Dispersionskleber

Adeziv hidroizolant DKM 95
(Dichtklebemörtel Grau DKM 95)
Mortar monocomponent pe bază de ciment cu dublă utilizare, ca hidroizolație și adeziv, cu întărire hidraulică, imper-
meabil la apă și permeabil la vapori. Utilizat la interior și exterior pentru realizarea hidroizolațiilor continue, fără rosturi, 
direct sub placajele ceramice, la pereți și pardoseli (conform cerințelor EN 14891 și ale ÖNORM B 3407 W1-W6, 
corespunde clasei A0 și B0 de solicitări la umiditate conform normelor ZDB), precum și pentru lipirea plăcilor cerami-
ce la pardoseli cu solicitări termice sau mecanice ridicate, ex. balcoane, terase (special pentru gresie porțelanată), pe 
suporturi din lemn, metal etc. Hidroizolarea și lipirea trebuie să se realizeze în două etape separate.

Consum:  ca hidroizolație: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat 
 cca. 3,0 kg/m2 per 2 mm grosime strat 
ca adeziv: cca. 3,2 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428139783 1 3978

Adeziv rapid în pat fluid FBS 75
(Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75)
Adeziv flexibil sub formă de pulbere,cu întărire hidraulică, rezistent la apă și îngheț, pentru instalarea plăcilor și pla-
cajelor ceramice în pat fluid. Recomandat la interior și exterior, pentru lipirea placajelor și a plăcilor ceramice de 
toate tipurile, gresie porțelanată, klinker, supuse la solicitări termice și statice ridicate. Special pentru plăci de dimen-
siuni mari, precum și pentru piatră naturală.

Consum:  cca. 2,9 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm) 
cca. 4,5 kg/m² (la aplicarea cu gletiera cu dinți rotunzi de 25 mm)

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002428146125 1 4612

Adeziv pentru reparații SK 15
(Reparatur Kleber SK 15)
Mortar adeziv flexibil, cu întărire rapidă, clasa C2FT, pentru lipire în pat subțire. Se utilizează pentru lipirea izolată a 
plăcilor desprinse, pentru lipirea placajelor supuse la sarcini înainte de termen, lipire la temperaturi scăzute etc. Dato-
rită rețetei specifice se poate amesteca cu adezivi normali. Astfel, timpii de prelucrare pot fi reglați de către aplicator.

Consum: cca. 3,3 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

15 kg SAC 1 palet = 54 saci 9002428117309 1 1730

Adeziv în dispersie KD 11 (Dispersionskleber KD 11)
Adeziv flexibil, alb, gata preparat, pe bază de rășini în dispersie, pentru placare în pat subțire. Numai la interior (de 
asemenea în spații umede la pereți) pentru instalarea plăcilor ceramice, a mozaicului, precum și pentru reparații. 
Recomandat în special pentru placare pe suporturi din lemn.

Consum: cca. 2,0 kg/m2, în funcție de formatul plăcilor

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002428146286 1 4628
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Adeziv special X-Bond MS-K88 Express
(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express)
Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a 
tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul 
special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către 
suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi 
absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.
Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
-  pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, re-

spectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
-  alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, 

industria feroviară, instalații etc.
Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe 9002689132479 1 3247

Set instalare plăci format mare (Verlegehilfe)
Setul constă din piese din material plastic, respectiv pană cu tijă filetată verticală, care se fixează în patul proaspăt 
de adeziv sub plăci cu tija ieșind prin rosturile dintre plăci și o piesă (de strângere) care după instalarea plăcilor se 
înfiletează pe tija verticală. Sunt disponibile două dimensiuni de piese de strângere, respectiv pentru plăci cu grosime 
de 12 mm – BIS 12 de culoare neagră și pentru plăci cu grosime de 20 mm – BIS 20 de culoare gri. Pana cu tijă filetată 
este disponibilă într-o singură dimensiune, indiferent de grosimea plăcilor. Setul de instalare ușurează montajul, în 
special în cazul plăcilor de format mare și asigură o placare perfect plană. Astfel procesul îndelungat de instalare a 
plăcilor se scurtează considerabil și rezultatele sunt perfecte.

Consum: a se consulta fișa tehnică

piesă strângere BIS 12 CUTIE 150 buc., 1 palet = 42 cutii 9002428166390 1 6639
piesă strângere BIS 20 CUTIE 150 buc., 1 palet = 42 cutii 9002428170403 1 7040
pană cu tijă verticală filetată SAC 250 buc., 1 palet = 360 saci 9002428166406 1 6640

•  ambalaj nou tip 
Combi

•  prelucrare ușoară

NOU

NOU

Adeziv epoxidic EKY 91
(Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91) 
Mortar epoxidic bicomponent alb, clasa R2T, fără solvenți, destinat lipirii în pat subțire a plăcilor ceramice, admis în indus-
tria alimentară, bacteriostatic, cu rezistență mare la agenți chimici. Recomandat la interior și exterior, pereți și pardoseli, 
pentru lipirea și chituirea placajelor ceramice și a placajelor mozaic. Special pentru solicitări ridicate la ape agresive, grăsimi 
vegetale și animale, chimicale, precum și pentru bazine de apă. Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

Consum: cca. 4,5 kg/m² (la aplicarea cu gletiera dințată de 10 mm)

6 kg SET 1 palet = 39 seturi Comp. A + B 9002428168639 1 6863

Adeziv special X-Bond MS-K88
(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88)
Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a 
tehnologiei MS. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi absorbante sau netede-neabsorbante, la 
interior și exterior. Se poate utiliza ca hidroizolație și ca adeziv pentru parchet, ca adeziv de construcții pentru plăci 
termoizolante și pentru lipirea pe plăci ceramice, piatră și metal. De asemenea pentru lipirea parchetului laminat, a 
pavelelor din lemn și a dușumelelor de format mare din lemn masiv. Produsul nu conține apă, solvenți, silicon, izocia-
nat, halogen, rezistent la ultraviolete și intemperii, poate fi vopsit. Fără miros, cu emisii reduse EC 1. Cod GIS: RS 10. 
Șpaclu: B3, B11, PK (Șpaclu B17: Consum cca. 1800 g/m2); aplicat ca hidroizolație: Șpaclu special X-Bond).

Consum: cca. 700 – 1200 g/m2

15 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689125938 1 2593
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Plăcile de format mare câștigă teren
În clădirile publice sau în locuințele private: plăcile de for-
mat mare sunt pe un trend crescător și de asemenea sunt 
preferate rosturile de dimensiuni cât mai reduse. O cantitate 
minimă de chit de rost adaptată la formatul plăcilor, asigu-
ră necesitatea preluării tensiunilor și aderența materialului la 
flancurile rostului. Pe lângă asigurarea unui suport perfect 
plan și alegerea adezivului corespunzător tipului plăcilor, o 
condiție esențială în cazul rosturilor cu lățime redusă o repre-
zintă alegerea unui chit flexibil, rapid, cu întărire uniformă și 
cu structură fină, care asigură umplerea completă a rosturilor.

După 2 ore suprafața poate fi supusă solicitărilor
Aplicatorul definitivează numaidecât proiectul cu noul Chit de 
rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77. Chitul de rosturi inovativ 
se întărește rapid și datorită conținutului de rășini superioa-
re prezintă o aderență ridicată la flancurile rostului. Datorită 
acestei rețete puternic aditivate, chitul are o uscare rapidă 
și uniformă și este circulabil după numai 2 ore! Suprafața re-
zultată a chitului este foarte fină, produsul este recomandat 

pentru lățimi de rost între 1 și 15 mm, pentru gresie porțelana-
tă și piatră. Întărirea aproape independentă de temperatură, 
permite suplimentar aplicarea ușoară la exterior.

Chitul epoxidic FMY 90 are acum o prelucrare extrem 
de ușoară, similară cu a chiturilor uzuale de ciment
Noua rețetă a Chitului epoxidic FMY 90, îi conferă lucrabi-
litate similară cu a chiturilor de rosturi pe bază de ciment: 
malaxarea, aplicarea în rosturi și spălarea ulterioară a su-
prafeței plăcilor se fac foarte ușor. Proprietățile excelente 
ale chiturilor epoxidice sunt bine cunoscute: acestea sunt 
impermeabile la apă, rezistente la îngheț, la variații de tem-
peratură și la chimicale. Aceste caracteristici îl recomandă 
ca fiind produsul perfect în cazul solicitărilor la ape agresive, 
grăsimi sau chimicale. În plus, chiturile epoxidice se curăță 
ușor și sunt bacteriostatice. Chiturile epoxidice reprezintă 
și o soluție optică specială într-o paletă coloristică variată, 
pentru placajele deosebite, precum plăcuțele mozaic din 
sticlă. Chitul epoxidic MUREXIN este disponibil în 5 culori 
de bază și este colorabil în alte 140 de culori RAL.

Un rost trebuie să îndeplinească o multitudine de cerințe: trebuie să fie funcțional, trebuie 
să răspundă cerințelor cu privire la igienă și nu în cele din urmă trebuie să corespundă 
cerințelor estetice. Rosturile reflectă într-o mare măsură impresia generală asupra întregii 
suprafețe placate. Adesea rosturile trebuie să răspundă mai multor tipuri de solicitări și 
în această situație se recomandă aditivarea chiturilor. Emulsia pentru chiturile de rosturi 
FE 85 crește elasticitatea și rezistența chimică a chitului.

Atingerea mai rapidă a țelului! Mortare de 
rosturi de la profesioniști pentru profesioniști

BroșurăFișă informații
produsMurexin

Schnellflexfuge 

Ultra SFU 77

Ihr Plus Produkt:

Nach 2 Stunden fix und fertig

Murexin. Das hält.

• Caracteristici de prelucrare optime
• Paletă coloristică variată
• Bacteriostatic
• Rezistent la solicitări ridicate

• Suprafață rezultată fină
•  Special pentru piatră naturală 

și gresie porțelanată
•  Întărire aproape independentă de temperatură
• Circulabil după 2 ore
• Pentru rosturi între 1 și 15 mm

Chit de rosturi Epoxy FMY 90Chit de rosturi flexibil rapid 
Ultra SFU 77 

Avantaje produs!Avantaje produs!

4. Chituri pentru placaje ceramice și piatră naturală

Mai multe informații la pagina 84Mai multe informații la pagina 83

www.murexin.ro www.murexin.ro 

NOU

NOU
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Chit de rosturi FM 60 PREMIUM CLASIC
(Fugenmörtel FM 60 PREMIUM CLASSIC)
Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistență ridicată și efect de perlare. 
Se usucă uniform, iar aplicarea ușoară în rosturi este garantată. Mortarul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar dato-
rită absorbției reduse de apă este împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și exterior, pentru rosturi cu lățimea între 
0,5 – 7 mm. Respinge apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. 
Pentru spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică la pereți și pardoseli, și în spații precum balcoane și terase.

Consum: cca 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rostului

2 kg CUTIE 4 cutii / bax, 1 palet = 216 cutii
weiß – alb 9002428115817 1 1581
grau – gri 9002428115862 1 1586 
silbergrau 9002428116012 1 1601 
seidengrau 5996504116086 1 1608 
manhattan 9002428116005 1 1600 
crocus 5996504115966 1 1596 
bermuda 5996504115980 1 1598 
mint 5996504154118 1 5411
jasmin 9002428115909 1 1590 
sand 5996504154132 1 5413
camel 9002428115923 1 1592 
bahama 9002428115947 1 1594 
miel 9002428115930 1 1593 
terra 9002428115978 1 1597 
rubinrot 5996504116048 1 1604 
anthrazit 9002428115954 1 1595 
bali 5996504115911 1 1591 
nussbraun 5996504154125 1 5412
mittelbraun 5996504115997 1 1599 
schwarz – negru 5996504120588 1 2058 

8 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii
weiß – alb 9002428115824 1 1582 
grau – gri 9002428115879 1 1587 
silbergrau 9002428116388 1 1638 
seidengrau 5996504116444 1 1644 
manhattan 9002428116371 1 1637 
crocus 5996504116338 1 1633 
bermuda 5996504116352 1 1635 
mint 5996504154170 1 5417
jasmin 9002428116272 1 1627 
sand 5996504154194 1 5419
camel 9002428116296 1 1629 
bahama 9002428116319 1 1631
miel 9002428116302 1 1630 
terra 9002428116340 1 1634 
rubinrot 5996504116406 1 1640 
anthrazit 9002428116326 1 1632 
bali 5996504116284 1 1628 
nussbraun 5996504154187 1 5418
mittelbraun 5996504116369 1 1636 
schwarz – negru 5996504154231 1 5423

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
grau – gri 9002428115466 1 1546 
weiß – alb 9002428115831 1 1583 

NOU

NOU
CG 2 WA

NO
FUGENBREITE
JOINT WIDTH

min 0,5 mm
max 7 mm

NO PERLEFFEKT 
PEARL EFFECT

STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED

Chit de rosturi FM 60 PREMIUM TREND
(Fugenmörtel FM 60 PREMIUM TREND)
2 kg CUTIE 4 cutii / bax, 1 palet = 216 cutii

zementgrau – gri ciment 9002428307311 30731
basalt – bazalt 9002428307328 30732
graubraun – maro-gri 9002428307335 30733
haselnuss – alună 9002428307342 30734
hellbraun – maro deschis 9002428307359 30735

8 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii
zementgrau – gri ciment 9002428307366 30736
basalt – bazalt 9002428307373 30737
graubraun – maro-gri 9002428307380 30738
haselnuss – alună 9002428307397 30739
hellbraun – maro deschis 9002428307403 30740

CG 2 WA

NO
FUGENBREITE
JOINT WIDTH

min 0,5 mm
max 7 mm

NO PERLEFFEKT 
PEARL EFFECT

STAUBREDUZIERT
DUST REDUCED

NOU

NOU
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weiß / 
alb

seidengrau anthrazitgrau /
gri

crocussilbergrau bermuda jasminmintmanhattan

sand terrabahama mittelbraun rubinrot schwarz /
negru

camel balinussbraunmiel

Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM CLASIC 
(Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM CLASSIC)
Chit siliconic pentru etanșarea elastică de durată (până la 20% capacitate de întindere) a rosturilor de dilatație și de 
închidere la interior și exterior. Pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice la racordul între pereți sau pereți și par-
doseală, precum și pentru închiderea rosturilor între plăcile ceramice și alte materiale, precum și căzi de baie, tocuri 
de ușă etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

Sanitar
310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

weiß – alb 9002428041802 4180 
grau – gri 9002428041819 4181 
transparent 9002428041826 4182 

Colorat
310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

jasmin 9002428041833 4183
miel 9002428041864 4186
bahama 9002428041888 4188
anthrazit 9002428041901 4190
crocus 9002428041918 4191
mittelbraun 9002428041956 4195
manhattan 9002428041963 4196
silbergrau 9002428042007 4200

310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe
seidengrau 9002428117484 1 1748 
bermuda 9002428041949 4194 
mint 9002428153635 1 5363 
sand 9002428153697 1 5369 
camel 9002428041857 4185 
terra 9002428041925 4192 
nussbraun 9002428153680 1 5368 
bali 9002428041840 4184 
rubinrot 9002428117521 1 1752 

Intensiv 
310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

schwarz – negru 9002428042090 4209

NOU

NOU

NOU

NOU

ATENȚIE! Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

Gama de culori PREMIUM CLASIC

Gama de culori PREMIUM TREND

zementgrau / 
gri ciment

basalt /
bazalt

graubraun / 
maro-gri

haselnuss /
alună

hellbraun / 
maro deschis

Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM TREND 
(Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM TREND)
310 ml CARTUȘ 6 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe

zementgrau – gri ciment 9002428307410 30741
basalt – bazalt 9002428307427 30742
graubraun – maro-gri 9002428307434 30743
haselnuss – alună 9002428307441 30744
hellbraun – maro deschis 9002428307458 30745
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CG 2 WA

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

Calitate
îmbunătățită!

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

weiß / 
alb

mieljasmin

silbergrauzementgrau

anthrazitbasalt

seidengrau

camelbahama terra

nussbraun mittelbraun bali

grau /
gri

manhattan

schwarz /
negru

Chit de rosturi Profi Flex FX 65 (Flexfuge Profi FX 65)
Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentară, cu prelucrare ușoară, flexibil, cu rezistențe ridicate și 
efect de perlare. Se usucă uniform, iar aplicarea este ușoară, mortarul este special pentru placaje neabsorbante, da-
torită timpilor rapizi de priză permite execuția lucrărilor într-un timp scurt și se realizează astfel economii importante 
de timp și de bani. Mortarul de rosturi are rezistență ridicată la abraziune, iar datorită absorbției reduse de apă este 
împiedicată apariția petelor. Recomandat la interior și la exterior, pentru rosturi cu lățimea între 0,5 – 7 mm. Respinge 
apa și murdăria. Utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice, a mozaicului precum și a gresiei porțelanate. Pentru 
spații cu umiditate și pardoseli încălzite. Se aplică la pereți și pardoseli și în spații precum terase și balcoane.

Consum: cca. 0,2 – 0,9 kg/m² în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

4 kg CUTIE 1 palet = 108 cutii
weiß – alb 9002428154250 1 5425
grau – gri 9002428154267 1 5426
zementgrau 9002428168660 1 6866
silbergrau 9002428154281 1 5428
seidengrau 9002428154304 1 5430
manhattan 9002428154298 1 5429
jasmin 9002428154311 1 5431
bahama 9002428154328 1 5432
camel 9002428154335 1 5433
miel 9002428154342 1 5434
terra 9002428154366 1 5436
nussbraun 9002428154380 1 5438
mittelbraun 9002428154397 1 5439
bali 9002428154427 1 5442
basalt 9002428168653 1 6865
anthrazit 9002428154519 1 5451
schwarz – negru 9002428154526 1 5452

15 kg SAC 1 palet = 72 saci
zementgrau 9002428168684 1 6868
jasmin 9002428154533 1 5453
bahama 9002428154540 1 5454
basalt 9002428168677 1 6867
anthrazit 9002428154588 1 5458

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
weiß – alb 9002428154595 1 5459
grau – gri 9002428154601 1 5460
silbergrau 9002428154618 1 5461
manhattan 9002428154625 1 5462

Gama e culori este valabilă pentru Chitul de rosturi Profi Flex FX 65 și pentru Chitul siliconic sanitar Profi SIL 65.
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•  recomandat și 
pentru piscine

NOU

NOU

Chit siliconic sanitar Profi SIL 65 (Sanitärsilikon Profi SIL 65)
Chit siliconic monocomponent, rezistent la UV și la factorii climatici, etanș la apă, cu capacitate de deformare elastică 
la întindere de până la 20%. Rezistent împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și exterior 
pentru închiderea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor 
între placaje ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe
weiß – alb 9002428153727 1 5372
grau – gri 9002428153734 1 5373
transparent 9002428153741 1 5374
zementgrau 9002428168585 1 6858
manhattan 9002428153758 1 5375
silbergrau 9002428153765 1 5376
jasmin 9002428153772 1 5377
bali 9002428153789 1 5378
camel 9002428153796 1 5379
bahama 9002428153819 1 5381
basalt 9002428168578 1 6857
anthrazit 9002428153826 1 5382
mittelbraun 9002428153840 1 5384

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe
miel 9002428153802 1 5380
terra 9002428153833 1 5383
seidengrau 9002428153857 1 5385
schwarz 9002428153864 1 5386
nussbraun 9002428153871 1 5387

weiß / 
alb anthrazitbahama

grau / 
gri

manhattan

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

Chit siliconic pentru piatră naturală SIL 50
(Naturstein Silikon SIL 50)
Chit siliconic pentru etanșarea elastică de durată la interior și exterior, a rosturilor la placaje din piatră naturală, marmură, 
granit, terrazzo, etc. Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci și temperaturi cuprinse între -50°C și +150°C. Se reco-
mandă în cazul rosturilor supuse la solicitări mari ca și a celor situate sub apă (piscine și camere umede). Nu murdărește 
marginile plăcilor, spre deosebire de chiturile siliconice obișnuite.

Consum: 1 cartuș pentru cca 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 720 cartușe
weiß – alb 9002428042243 4224
grau – gri 9002428042212 4221
transparent 9002428084236 8423
bahama 9002428042267 4226
anthrazit 9002428042236 4223
manhattan 9002428114858 1 1485
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•  aditivare chituri
•  rezistență chimică
•  reduce absorbția 

de apă
•  crește flexibilitatea

CG 2 WA

•  pentru rosturi de 
până la 50 mm

•  prelucrare extrem 
de ușoară

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

Chit de rosturi pavaje Trass SF 50 (Steinfuge Trass SF 50)
Mortar de rosturi cu adaos de Trass, pulverulent, aditivat, netoxic, rezistent la apă și la îngheț/dezgheț cu săruri, 
cu întărire hidraulică, pentru chituirea rosturilor în spații interioare și exterioare la pavaje (beton, piatră naturală, sau 
clincher), cu lățimea de 4 – 50 mm, cu efect de reducere a eflorescențelor. Special pentru prelucrare mecanizată.

Consum: în funcție de formatul pavelelor, lățimea și adâncimea rosturilor

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
grau – gri 9002428042144 4214
dunkelgrau 9002428094945 9494
anthrazit 9002428123621 1 2362 
camel 9002428090343 9034
bahama 9002428052143 5214

Chit de rosturi Trass FMT 15 (Fugenmörtel Trass FMT 15)
Mortar de rosturi pe bază de Trass, clasa CG1, pulverulent, netoxic, rezistent la apă și îngheț, aditivat, pentru chituirea 
rosturilor cu lățimea de 4 – 15 mm, în special la placaje din piatră, la exterior, cu efect de reducere a eflorescențelor.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m2 în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
grau – gri 9002428101827 1 0182
mittelbraun 9002428108222 1 0822 
anthrazit 9002428108246 1 0824
beige 9002428108253 1 0825
manhattan 9002428108260 1 0826 

mittelbraun manhattananthrazit beige

bahamaanthrazitdunkelgrau camel

Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85 
(Fugenmörtelemulsion FE 85)
Dispersie pe bază de rășini sintetice pentru creșterea elasticității, a impermeabilității la apă și a rezistențelor chimice ale 
chiturilor de rosturi Murexin. Recomandată la interior și exterior pentru aditivarea chiturilor de rosturi Murexin supuse soli-
citărilor statice, termice sau chimice ridicate, asigură o preluare mai bună a tensiunilor în spații precum pardoseli încălzite, 
terase, balcoane, fațade etc. Precum și în cazul aplicării la piscine, bucătării industriale, spălătorii auto și în spații industriale.

Consum:  în funcție de chitul de rosturi utilizat; apa de amestec a chitului respectiv se înlocuiește în întregime cu Emulsia FE 85

2,5 kg BIDON 1 palet = 144 bidoane 9002428164150 1 6415
10 kg BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002428164174 1 6417

grau /
gri

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

grau /
gri
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•  caracteristici 
optime de prelu-
crare

•  chituire și spăla-
re ușoară

Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77 
(Schnellflexfuge Ultra SFU 77)
Chit de rosturi pulverulent realizat după o rețetă Top-Hygiene, agreat în industria alimentară, rezistent la apă și îngheț, 
colorat, fin, cu întărire hidraulică. Rețeta unică, puternic aditivată asigură o uscare uniformă, atât pe plăci cât și în 
rosturi. Recomandat în spații interioare și exterioare, la pereți și pardoseli, pentru rosturi între 1 – 15 mm. Conținutul 
ridicat de rășină asigură o aderență puternică pe flancurile rostului.

Consum: 0,6 – 2,0 kg/m2 în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

20 kg SAC 1 palet = 54 saci
grau – gri 9002428305041 3 0504 
manhatten 9002428305058 3 0505
anthrazit 9002428305065 3 0506
basalt 9002428305072 3 0507

CG 2 WA

grau /
gri

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

NOU

NOU

anthrazit basaltmanhattan

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

Chit de rosturi pavaje PF 30 (Pflasterfuge PF 30)
Mortar de rosturi gata preparat pentru pavaje, cu întărire în prezența aerului, permeabil la apă, cu durabilitate ri-
dicată. Se poate aplica indiferent de condițiile climatice, chiar și în condiții de ploaie. Este recomandat la exterior 
pentru o adâncime a rostului de minim 30 mm și o lățime de minim 8 mm (în cazul rosturilor compactate temeinic, 
lățimea minimă a rostului poate fi de 5 mm). Pentru rostuirea pietrelor, pavajelor, placajelor și plăcilor din klinker 
pozate în pat de nisip, la alei pietonale, grădini, terase, la suprafețe mari. De asemenea pentru spații cu solicitări 
ușoare la trafic auto, precum accese în curți. Stratul suport (de poză) trebuie să fie permeabil la apă! La aplicare, 
suprafața se udă temeinic, dacă este cazul se repetă udarea!

Consum: în funcție de formatul pavelelor, lățimea și adâncimea rosturilor

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
sandbeige – bej nisip 9002428117965 1 1796 
steingrau – gri piatră 9002428124697 1 2469
basaltgrau – gri bazalt 9002428167496 1 6749
schwarz – negru 9002428167502 1 6750

steingrau /
gri piatră

basaltgrau /
gri bazalt

schwarz /
negru

sandbeige /
bej nisip
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CG 2 WA

Chit de rosturi Epoxy FMY 90
(Fugenmörtel Epoxy FMY 90)
Mortar epoxidic de rosturi, bicomponent, agreat în industria alimentară, etanș la apă, rezistent la îngheț, fără conținut 
de solvenți, bacteriostatic, rezistent la variații de temperatură, la îmbătrânire și la chimicale. Recomandat la interior și 
exterior pentru rostuirea plăcilor, a placajelor ceramice, a mozaicului, la pereți și pardoseli. De asemenea este special 
pentru solicitări precum ape agresive, grăsimi vegetale și animale, precum și pentru rezervoare de apă potabilă.
Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.
O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207.
Chitul epoxidic FMY 90 se poate comanda și în paleta de culori disponibilă la chiturile Murexin pe bază de ciment.

Consum: cca. 1,0 kg/m2, în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

2 kg CUTIE 1 palet = 54 cutii
weiß – alb 9002428164143 1 6414
grau – gri 9002428164136 1 6413
transparent 9002428163153 1 6315
manhatten 9002428305119 3 0511
silbergrau 9002428305126 3 0512

6 kg CUTIE 1 palet = 39 cutii
weiß – alb 9002428163849 1 6384 
grau – gri 9002428163825 1 6382 
transparent 9002428163122 1 6312
manhatten 9002428305096 3 0509
silbergrau 9002428305102 3 0510

REAKTIONSHARZ
FUGENMÖRTEL

RG2

weiß /
alb

grau /
gri transparent

•  caracteristici 
optime de 
prelucrare

•  paleta coloristică 
variată

•  bacteriostatic
•  solicitări ridicate

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

CALCULATOR CONSUM pe 
www.murexin.com

▸ Service

Calitate
îmbunătățită!

silbergraumanhattan

Chit de rosturi Extrem FME 80
(Fugenmörtel Extrem FME 80)
Mortar de rosturi monocomponent, clasa CG2, rezistent la apă și îngheț, precum și la agresivități chimice, pentru 
placaje pereți și pardoseli, în special pentru piscine, bazine tratament, bazine cu apă termală și de mare, rezer-
voare de apă potabilă, bucătării industriale, spălătorii auto, terase, precum și în domeniul industrial, etc. Pentru 
rosturi de până la 10 mm.
Îndeplinește cerințele DVGW-W 270 pentru apă potabilă.

Consum: cca. 0,5 kg/m2, în funcție de formatul plăcilor și lățimea rosturilor

20 kg SAC 1 palet = 54 saci
weiß – alb 9002428141274 1 4127 
grau – gri 9002428141267 1 4126 
silbergrau 9002428141281 1 4128

weiß /
alb

silbergraugrau /
gri

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.
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Perle pentru Mortarul de rosturi Epoxy (Fugenglitter Epoxy)
Utilizate pentru obținerea unui efect strălucitor, sau pentru a pune în valoare placajul ceramic. Prin adăugare în masa 
chitului de rosturi epoxidic FMY 90 se obține efectul de strălucire.

Consum: 200 g pentru 6 kg mortar epoxidic de rosturi

200 g PUNGĂ 1 palet = 200 pungi
auriu 9002428137970 1 3797 
argintiu 9002428137987 1 3798

Set spălare Epoxy (Epoxy Waschset)
Livrare: Drișcă și burete pentru spălare. 

1 buc., 10 buc. / cutie 9002428101964 1 0196

Drișcă pentru mortar de rosturi epoxidic (Epoxyfugenbrett)
Drișcă cu burete din cauciuc dur pentru o rostuire ușoară cu produse epoxidice.

1 buc. 9002428101957 1 0195

Burete de schimb pentru Epoxy (Epoxy Ersatzschwamm)
Pentru spălarea ulterioară a rosturilor cu rășină epoxidică.

1 buc., 40 buc. / cutie 9002428119969 1 1996

Soluție curățare mortar epoxidic de rosturi ERY 92
(Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92)
Soluție acidă de curățare, cu conținut de solvenți, pentru îndepărtarea urmelor de rășină, care pot apărea pe placa-
jele ceramice sau pe plăcuțele mozaic, la prelucrarea mortarelor de rosturi pe bază de rășini epoxidice reactive. Este 
recomandată de asemenea pentru curățarea pietrei naturale (chiar și a celei rugoase) rezistente la acizi.

Eficiență: cca. 15 m2/l (pentru gresia porțelanată) 

1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 400 bidoane 9002428159941 1 5994
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O caracteristică importantă a materialelor de etanșare apli-
cate în băi și bucătării, este rezistența împotriva ciupercilor 
și bacteriilor. Pentru cele aplicate la piscine, se adaugă ca 
cerință, rezistența chimică (apă cu clor sau apă sărată). De-
oarece o multitudine de materiale de etanșare îndeplinesc 
aceste cerințe, adesea acestea se deosebesc esențial prin 
caracteristica de prelucrare, deoarece cel mai bun chit nu ne 
folosește la nimic, atunci când nu poate fi scos din cartuș. Cu 
noul Etanșant special X-Bond MS-D81, ce poate fi vopsit, 
MUREXIN vă asigură nu numai o durabilitate și funcționalitate 
ridicată a rostului în condiții de solicitări ridicate, ci și rezis-
tență ridicată la atacul ciupercilor și al bacteriilor, rezistență la 
UV, rezistență chimică la agresivitatea apei din piscine, pre-
cum și o prelucrare extrem de ușoară, impunând astfel noi 
standarde.
Un alt avantaj în comparație cu masele de etanșare uzuale, 
este acela al compatibilității cu aproape toate materialele de 
construcții (de asemenea cu piatră, sticlă, etc.). De aceea 
produsul X-Bond MS-D81 este ideal pentru chituirea rosturi-
lor dintre materiale diferite.

Materialele de etanșare sunt materiale pentru izolarea rosturilor, care aderă pe 
pereții rosturilor. Criteriile importante pentru materialele de etanșare sunt capa-
citatea de deformare, compatibilitatea materialului, rezistența la UV și bineînțe-
les durabilitatea acestuia.

Cerințe pentru materialele de etanșare

Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

•  Zementäres Abdichtungssystem

•  Reaktionsharz-Abdichtungssystem

•  Schwimmbäder im öffentlichen  

und privaten Bereich

•  Verbundabdichtungen  

unter Fliesen und Platten

•  im Innen- und Außenbereich

Schwimmbad
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• Monocomponent
• Fără solvenți, izocianați și silicon
• Cu miros neutru
• Rezistent la UV și la factorii climatici, etanș la apă
• Rezistent la atacul ciupercilor și al bacteriilor

Etanșant special X-Bond MS-D81

Avantaje produs!

5. Etanșanți

Mai multe informații la pagina 87

www.murexin.ro 

NOU

NOU
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Produs Descriere EAN Cod Articol

5. ETANȘANȚI (Dichtstoffe)

   

•  durabilitate și 
funcționalitate 
extinsă a rostului

•  rezistent la solicitări 
ridicate

•  rezistent la atacul 
ciupercilor și al 
bacteriilor

•  rezistent la UV 
și la solicitări 
permanente la apă

Etanșant special X-Bond MS-D81
(Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81)
Masă de etanșare monocomponentă, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți, izocianați și fără silicon, cu 
miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanșă la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de 
până la 20%. Rezistență împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închi-
derea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele 
ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc. Se poate utiliza la piscine și la piatră naturală. 
Suprafața masei de etanșare poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

290 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe
weiß – alb 9002428306024 3 0602
grau – gri 9002428306055 3 0605
manhattan 9002428306093 3 0609
silbergrau 9002428306079 3 0607

Cap pulverizator Colocura SK 1 (Sprühkopf Colocura SK 1)
Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de cură-
țare.

1 buc. 500 buc. / cutie 9002689121886 1 2188

Soluție universală de netezire UG 1 (Universal Glätter UG 1)
Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșarilor siliconice și poliuretanice, 
precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiunile 
în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a acestuia. Este recomandată pentru utilizare atât 
în spații interioare cât și exterioare.

Consum: în funcție de utilizare

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002428120613 1 2061
5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002428120620 1 2062

Pistol de mână pentru cartușe (Handpistole für Kartuschen)
Pistol de mană pentru cartușele uzuale de 290 și 310 ml.

1 buc. 9002689141099 1 4109

Chit acrilic AC 15 (Fugenacryl AC 15)
Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, fără sol-
venți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, 
plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coro-
ziune. La interior și exterior, în special pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn 
și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat 
în cazul solicitărilor de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe 9002438139391 1 3939
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Broșură

•  Lipiri combinate de diferite materiale
•  Elasticitate durabilă cu aderență ridicată
• Aderență ridicată fără amorsă
•  Aderențe inițiale extrem de ridicate 

25 kg/cm2

Adeziv special 
X-Bond MS-K88 Express

Avantaje produs!

6. Plăcile Murexin Uniplatte

Mai multe informații la pagina 90

www.murexin.ro 

Precizie, creativitate, rezistență.
Plăcile Murexin Uniplatte reprezintă un suport portant ide-
al pentru toate tipurile de placaje ceramice lipite cu adeziv 
în pat subțire. Plăcile sunt fabricate din polistiren extrudat 
roșu, iar pe ambele laturi sunt armate cu fibră de sticlă în-
globată într-un strat special de mortar adeziv. Polistirenul 
extrudat XPS constituie miezul plăcilor ușoare de construc-
ție și sunt utilizate cu succes de mulți ani ca materiale izo-
latoare. Stratul de acoperire de pe ambele fețe ale plăcii 
are ca efect sporirea rezistenței la compresiune și asigură 
un montaj ușor și o aderență optimă a stratului de finisa-
re, respectiv a placajelor ceramice ce vor fi lipite cu adeziv. 
MUREXIN recomandă pentru lipire Adezivul special X-Bond 
MS-K88 Express, care prezintă o aderență ridicată, fără a 
necesita amorsă. Este posibilă lipirea directă peste plăcile 
Uniplatte a tuturor tipurilor de placaje ceramice, a mozaicu-
lui și a plăcilor ceramice de format mare, conform procede-
ului în pat subțire.

Ideale pentru spații exterioare și interi-
oare – montaj ușor!
Plăcile XPS Murexin Uniplatte sunt excelente pentru pla-
carea pereților și suprafețelor de pardoseală, atât în mediu 
uscat, cât și în mediu umed.
•  La interior și exterior împreună cu hidroizolațiile ex. Hidroi-

zolație bicomponentă DF 2K
•  Placarea pereților și pardoselilor atât în mediu uscat cât și 

în mediu umed
•  Placarea pereților și pardoselilor în situația reconfigurării 

unor spații sau a construcțiilor noi
•  Placarea căzilor de baie sau a căzilor de duș
•  Realizarea diferitelor construcții precum suporți de chiuvetă, 

rafturi, trepte, spații de depozitare, placări pe rotund, etc.
•  Realizarea pereților despărțitori, ex. la dușuri, toalete, etc.
•  Îmbrăcarea conductelor de scurgere
•  Placarea pardoselilor din lemn.

Plăci suport pentru placajele ceramice
• Greutate mică
• Agreate în industria alimentară
• Rezistente la apă
• Grad ridicat de izolare termică
• Stabile, dimensiuni exacte și planeitate
• Rezistente la îngheț
• Permeabilitate la vapori
• Rezistență la compresiune ridicată
• Rezistență la îmbătrânire
• Greu inflamabile
•  Montaj ușor și rapid, imediat după montaj pot constitui 

suport pentru placajele ceramice
•  Transport facil
•  Degajare redusă de praf, murdărie redusă

Posibilități individuale de placare a pereți-
lor și a pardoselilor în spații cu umiditate.

Orice configurare dorită este posibilă! 
Cu plăcile Murexin Uniplatte!
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6. PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII (Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör)

Plăci XPS cașerate (Uniplatte)
Plăci portante din polistiren extrudat acoperite cu strat de armare din mortar special armat cu plasă din fibră de sticlă, 
cu proprietăți termoizolante, rezistente la apă și îngheț, greu inflamabile, permeabile la vaporii de apă, nu se degra-
dează în timp. Recomandate la interior și exterior, pentru acoperiri, cămășuiri la pereți și pardoseli în mediu uscat și 
umed, pentru casetări la căzi de baie, conducte de scurgere și căzi de duș. Pentru realizarea diferitelor elemente 
precum lavoare, etajere, trepte, rezervoare de apă etc. Pentru construcția pereților despărțitori la dușuri, toalete, 
pentru acoperirea pardoselilor din lemn, pentru căptușirea stâlpilor și construcțiilor din lemn. Pentru placare la fațade 
și socluri, precum și pentru realizarea de construcții speciale.

60 x 130 cm 1 palet = 160 buc.
0,4 cm, 0,78 m2 9002428147436 1 4743

60 x 130 cm 1 palet = 160 buc.
0,6 cm, 0,78 m2 9002428047446 4744

60 x 130 cm 1 palet = 108 buc.
1 cm, 0,78 m2 9002428130896 1 3089

60 x 260 cm 1 palet = 108 buc.
1 cm, 1,56 m2 9002428047453 4745

60 x 260 cm 1 palet = 60 buc.
2 cm, 1,56 m2 9002428047460 4746

60 x 260 cm 1 palet = 40 buc.
3 cm, 1,56 m2 9002428047477 4747

60 x 260 cm 1 palet = 30 buc.
4 cm, 1,56 m2 9002428047484 4748

60 x 260 cm 1 palet = 24 buc.
5 cm, 1,56 m2 9002428047491 4749

60 x 260 cm 1 palet = 20 buc.
6 cm, 1,56 m2 9002428047576 4757

60 x 260 cm 1 palet = 16 buc.
8 cm, 1,56 m2 9002428095881 9588

60 x 260 cm 1 palet = 12 buc.
10 cm, 1,56 m2 9002428162682 1 6268

Casete pentru conducte L (Rohrkasten L)
Plăci Uniplatte în formă de „L“ pentru mascarea conductelor de scurgere. Lungime: 260 cm, grosime: 2 cm.

15 x 15 cm (dimensiunea exterioară)  1 palet = 60 buc. 9002428047804 4780
20 x 20 cm (dimensiunea exterioară)  1 palet = 40 buc. 9002428047811 4781
30 x 30 cm (dimensiunea exterioară)  1 palet = 40 buc. 9002428047828 4782
20 x 40 cm (dimensiunea exterioară)  1 palet = 40 buc. 9002428131060 1 3106
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6. PLĂCI PENTRU CASETĂRI ȘI COMPARTIMENTĂRI, ACCESORII (Uniplatte, Rohrkästen und Zubehör)

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)
Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă veri-
ficată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele de 
izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m2 suprafață

50 m2 ROLĂ 1 palet = 33 role.
1 m lățime 9002438167868 1 6786

Adeziv special X-Bond MS-K88 Express
(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express)
Adeziv special de înaltă performanță, elastic, monocomponent, realizat după ultimul stadiu de cercetare-dezvoltare a 
tehnologiei MS. Produsul nu conține apă, solvenți silicon, izocianat, este rezistent la raze UV și la îmbătrânire. Adezivul 
special X-Bond MS-K 88 Express este elastic în timp, rezistent la forfecare și împiedică transmiterea eforturilor către 
suport. Are emisii reduse conform EC 1, și miros neutru. Utilizare universală, ca hidroizolație și adeziv, pe suporturi 
absorbante sau netede-neabsorbante. Special pentru lipirea plăcilor XPS Uniplatte.
Se utilizează la interior și exterior ca:
- adeziv de lipire pentru plăci termoizolante – polistiren, vată minerală pe beton, sticlă, cărămidă, metal etc.;
- adeziv pentru lipirea plăcilor ceramice, piatră, lemn, parchet etc. pe diferite suporturi;
-  pentru combinații de lipiri – metal, beton, piatră și alte materiale (probă prealabilă). Suprafețele neabsorbante, re-

spectiv cazurile în care ambele suprafețe sunt neabsorbante necesită o umezire cu apă în prealabil!
-  alte utilizări: industria de containere, climatizare și ventilații, panouri sandwich, acustică, iluminat, industria auto, 

industria feroviară, instalații etc.
Recomandat și pentru încălzire prin pardoseală. Culoare: albă. Cod GIS: RS 10.

Consum: în funcție de suport și de utilizare

290 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 1200 cartușe 9002689132479 1 3247

Plasă de armare GS 10 (Glasseidengewebe GS 10)
Plasă de armare autoadezivă, rezistentă la alcalii pentru armarea maselor de șpaclu și a hidroizolațiilor în zonele de 
îmbinare. Are rolul de preluare a eforturilor respectiv împiedicarea apariției fisurilor.
Lățime: 12,5 cm.

25 m ROLĂ 48 role / cutie, 1 palet = 576 role 9002428164358 1 6435

Ușă de vizitare Uniflex Clasic (Uniflex Fleisentürchen Classic)
Cu ajutorul ușii de vizitare Uniflex Clasic obțineți după montaj mascarea instalațiilor și un acces facil la acestea 
fără ca ușa să fie vizibilă. Sistemul de rame ajustabile, din material plastic permite acoperirea golurilor de până la 
45 x 45 cm. Este posibilă montarea ușilor de vizitare cu dimensiuni de până la 60 x 60 cm, dar fără rame.

1 buc.  10 buc. / cutie, 1 palet = 240 bucăți 9003291000019 9108

Magneți Uniflex Profi pentru plăci (Uniflex Fliesenmagnete Profi)
Suport magnetic pentru mascarea accesului la instalații. Pentru mascarea accesului la robineții de închidere, a ușilor 
de vizitare la coșurile de fum. Pentru toate formatele de plăci până la 60 x 60 cm, de asemenea pentru plăci din 
marmură. Suporții magnetici preiau greutăți de până la 10 kg.

1 buc.  25 buc. / cutie, 1 Palet = 3250 bucăți 9003291000026 9109
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Profilele pentru placaje ceramice întregesc paleta produselor dedicate placărilor ceramice. Cu 
ajutorul profilelor pentru placări ceramice se realizează închiderea estetică în zona muchiilor și a 
colţurilor.

Inox lucios sau mat, 
Alumimiu vopsit sau eloxat 
– închideri reușite!

• Profil superior
• Închideri elegante
• Inox V2A mat periat

Profil pană pentru duș

Avantaje produs!

7. Profile pentru placaje

Mai multe informații la pagina 97

www.murexin.ro 

Precum moda, culorile sau coafurile, și profilele pentru 
placările ceramice respectă trendurile. În anii 80, profilele 
colorate, rotunde dădeau tonul, în prezent tendințele se 
îndreaptă către muchii drepte și texturi din metal rece. De 
asemenea există trenduri și în ceea ce privește grosimile de 
plăci. Plăcile ceramice de 10 mm grosime sunt foarte apre-
ciate în prezent, iar pentru închiderea perfectă a acestora vă 
recomandăm noile profile de 11 mm.

Profilele de închidere sunt disponibile într-o gamă variată 
de materiale, aluminiu, alamă, inox și PVC și sunt dedicate 
multiplelor utilizări, precum spații sanitare, încăperi umede, 
spații de locuit, terase, bucătării, industria alimentară etc. 
Pe lângă profilele de închidere de colţ cu forme rotunde 
sau drepte, sunt disponibile profile de treaptă, profilele de 
dilatație, cât și profilele de închidere cu 4 colțuri, iar mai 
NOU: Profilul pană pentru dușuri – MUREXIN.

NOU

NOU
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Profile cornier (Winkelabschlussprofile)
Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Asigură protecția muchiilor plăcilor și poate fi utilizat și ca 
profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje ceramice și mochetă). De asemenea poate fi utilizat 
pentru delimitarea diferitelor materiale precum mochetă, parchet, parchet laminat. Pentru plăci cu grosimea de la 6 
la 15 mm.

Inox / Edelstahl V2A
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6 9002428043851 4385
8 mm MG 8 9002428043868 4386
10 mm MG 10 9002428043875 4387
11 mm MG 11 9002438159767 1 5976
12,5 mm MG 12,5 9002428043882 4388
15 mm MG 15 9002428043899 4389

Inox periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6 9002428159354 1 5935
8 mm MG 8 9002428159361 1 5936
10 mm MG 10 9002428159378 1 5937
11 mm MG 11 9002428159750 1 5975
12,5 mm MG 12,5 9002428159385 1 5938
15 mm MG 15 9002428159392 1 5939

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6 9002428043004 4300
8 mm MG 8 9002428043011 4301
10 mm MG 10 9002428043028 4302
11 mm MG 11 9002428159774 1 5977
12,5 mm MG 12,5 9002428043035 4303
15 mm MG 15 9002428043042 4304

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MG 6 weiß – alb 9002428043103 4310
6 mm MG 6 bahama 9002428043127 4312
8 mm MG 8 weiß – alb 9002428043158 4315
8 mm MG 8 bahama 9002428043189 4318
10 mm MG 10 weiß – alb 9002428043219 4321
10 mm MG 10 grau 9002428043226 4322
10 mm MG 10 bahama 9002428043233 4323
11 mm MG 11 weiß – alb 9002428159781 1 5978
11 mm MG 11 grau 9002428164181 1 6418
11 mm MG 11 bahama 9002428164198 1 6419
12,5 mm MG 12,5 weiß – alb 9002428043264 4326
12,5 mm MG 12,5 grau 9002428043271 4327
12,5 mm MG 12,5 bahama 9002428043288 4328
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Profile cornier din PVC (PVC Winkelabschlussprofile)
Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Bară 3 m.

Bară 3 m
6 mm weiß – alb 10 buc. / pachet 9002428053737 5373 2,25 / lfm
8 mm weiß – alb 10 buc. / pachet 9002428053751 5375 2,68 / lfm
10 mm weiß – alb 5 buc. / pachet 9002428053775 5377 2,98 / lfm

Profil închidere 4 colțuri (Abschlussschiene 4-eckig)
Pentru o terminație estetică și creativă a marginilor la placaje. Bară 3 m.

3 m  
 7 mm inox V2A / 7 mm Edelstahl V2A 9002428111857 1 1185
 7 mm inox periat mat / 7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet 9002428156940 1 5694
 7 mm weiß – alb 9002428117743 1 1774
 7 mm eloxat natur / 7 mm natur eloxiert 9002428117804 1 1780
 9 mm inox V2A / 9 mm Edelstahl V2A 9002428111871 1 1187
 9 mm inox periat mat / 9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet 9002428156957 1 5695
 9 mm weiß – alb 9002428117750 1 1775
 9 mm eloxat natur / 9 mm natur eloxiert 9002428117811 1 1781
 11 mm inox V2A / 11 mm Edelstahl V2A 9002428111888 1 1188
 11 mm inox periat mat / 11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet 9002428156964 1 5696
 11 mm weiß – alb 9002428117767 1 1776
 11 mm eloxat natur / 11 mm natur eloxiert 9002428117828 1 1782

Piese capăt pentru profile închise 4 colțuri
(Endstücke für Edelstahl Abschlussschiene 4-eckig)
Pentru închiderea capetelor aparente.

1 buc.
 7 mm inox V2A / 7 mm Edelstahl V2A 9002428113301 1 1330
 7 mm inox periat mat / 7 mm Edelstahl V2A matt gebürstet 9002428156995 1 5699
 7 mm weiß – alb 9002428119457 1 1945
 7 mm eloxat natur / 7 mm natur eloxiert 9002428119471 1 1947
 9 mm inox V2A / 9 mm Edelstahl V2A 9002428113318 1 1331
 9 mm inox periat mat / 9 mm Edelstahl V2A matt gebürstet 9002428157008 1 5700
 9 mm weiß – alb 9002428119488 1 1948
 9 mm eloxat natur / 9 mm natur eloxiert 9002428119501 1 1950
 11 mm inox V2A / 11 mm Edelstahl V2A 9002428113325 1 1332
 11 mm inox periat mat / 11 mm Edelstahl V2A matt gebürstet 9002428157015 1 5701
 11 mm weiß – alb 9002428119518 1 1951
 11 mm eloxat natur / 11 mm natur eloxiert 9002428119532 1 1953
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Profile semirotunde (Rundkantenabschlussprofile)
Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Pentru plăci cu grosimea de la 6 la 15 mm. Pe lângă această 
funcție, profilul are și rol de protecție și poate fi utilizat ca profil de trecere între diferite tipuri de covoare (ex. între placaje 
ceramice și mochetă) sau pentru delimitarea diferitelor tipuri de covoare, precum mochetă, parchet, parchet laminat.

Inox / Edelstahl V2A
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6 9002428043905 4390
8 mm MR 8 9002428043912 4391
10 mm MR 10 9002428043929 4392
12,5 mm MR 12,5 9002428043936 4393
15 mm MR 15 9002428043943 4394

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6 9002428043363 4336
8 mm MR 8 9002428043370 4337
10 mm MR 10 9002428043387 4338
12,5 mm MR 12,5 9002428043394 4339

Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6 9002428035054 3505
8 mm MR 8 9002428035061 3506
10 mm MR 10 9002428035078 3507
12,5 mm MR 12,5 9002428035085 3508

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet
Bară 3 m 10 buc. / pachet

6 mm MR 6 weiß 9002428043462 4346
6 mm MR 6 jasmin 9002428044513 4451
8 mm MR 8 weiß 9002428043516 4351
8 mm MR 8 jasmin 9002428044568 4456
10 mm MR 10 weiß 9002428043561 4356
10 mm MR 10 jasmin 9002428044612 4461
12,5 mm MR 12,5 weiß 9002428043615 4361
12,5 mm MR 12,5 jasmin 9002428044667 4466
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Piese de capăt pentru profilele semirotunde MRE
(Endstücke für Rundkantenabschlussprofile)
Pentru o închidere frumoasă și curată la capătul profilelor semirotunde. 

Inox / Edelstahl V2A
6 mm MRE 6 9002428046845 4684
8 mm MRE 8 9002428046852 4685
10 mm MRE 10 9002428046869 4686
12,5 mm MRE 12,5 9002428046876 4687
15 mm MRE 15 9002428046937 4693

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert
6 mm MRE 6 9002428046005 4600
8 mm MRE 8 9002428046012 4601
10 mm MRE 10 9002428046029 4602
12,5 mm MRE 12,5 9002428046036 4603

Aluminiu eloxat argintiu lucios / Alu silber hochglanz eloxiert
6 mm MRE 6 9002428035108 3510
8 mm MRE 8 9002428035115 3511
10 mm MRE 10 9002428035122 3512
12,5 mm MRE 12,5 9002428035139 3513

Aluminiu colorat / Alu bunt beschichtet
6 mm MRE 6 weiß – alb 9002428046104 4610
6 mm MRE 6 jasmin 9002428046166 4616
8 mm MRE 8 weiß – alb 9002428046203 4620
8 mm MRE 8 jasmin 9002428046265 4626
10 mm MRE 10 weiß – alb 9002428046302 4630
10 mm MRE 10 jasmin 9002428046364 4636
12,5 mm MRE 12,5 weiß – alb 9002428046401 4640
12,5 mm MRE 12,5 jasmin 9002428046463 4646

Profile semirotunde din PVC (PVC Rundkanten abschlussprofile)
Pentru o închidere frumoasă și curată la marginea plăcilor. Bară 3 m.

Bară 3 m 10 buc. / pachet
6 mm weiß – alb 9002428035153 3515
6 mm jasmin 9002428035184 3518

Bară 3 m 10 buc. / pachet
8 mm weiß – alb 9002428035214 3521
8 mm jasmin 9002428035245 3524

Bară 3 m 5 buc. / pachet
10 mm weiß – alb 9002428035276 3527
10 mm jasmin 9002428035306 3530

Piese de capăt pentru profilele semirotunde din PVC
(Endstücke für PVC Rundkanten abschlussprofile)
Pentru închiderea capetelor aparente.

1 buc.
6 mm weiß – alb 9002428035337 3533
6 mm jasmin 9002428035368 3536
8 mm weiß – alb 9002428035399 3539
8 mm jasmin 9002428035429 3542
10 mm weiß – alb 9002428035450 3545
10 mm jasmin 9002428035481 3548
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Profil rost de dilatație pentru solicitări ridicate
(Dehnfugenprofil Schwerlast)
Profil metalic (din inox, respectiv aluminiu) cu inserție siliconică pentru zona de întindere, rezistent la solicitări ridica-
te. Pentru realizarea rosturilor, în spații interioare sau exterioare, la placaje ceramice sau covoare din piatră naturală, 
supuse la solicitări mecanice ridicate. Utilizarea profilului împiedică riscul apariției fisurilor și al degradărilor, urmare 
a tensiunilor. De asemenea profilul are și capacitatea de reducere a transmiterii zgomotului pașilor.

Lățime: cca. 11,5 mm. Lățime inserție siliconică: cca. 6 mm. Culoare inserție: gri.

Inox / Edelstahl V2A
Bară 3 m

10 mm 9002428157794 1 5779
12,5 mm 9002428157800 1 5780
15 mm 9002428157817 1 5781

Aluminiu eloxat / Alu eloxiert
Bară 3 m

10 mm 9002428157824 1 5782
12,5 mm 9002428157831 1 5783
15 mm 9002428157848 1 5784

Profil rost dilatație MD (Dehnfugenprofil MD)
Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație, la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, lățime 
8 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet
8 mm MD 8 9002428047002 4700
10 mm MD 10 9002428047019 4701
12,5 mm MD 12,5 9002428047026 4702
15 mm MD 15 9002428047033 4703

Profil rost dilatație îngust MD (Dehnfugenprofil schmal MD)
Profil din plastic pentru realizarea rosturilor de dilatație înguste la placajele ceramice în interior. Lungime bară: 3 m, 
lățime 4 mm. Culoare: gri.

Bară 3 m 10 buc. / pachet
8 mm MD 8 9002428086285 8628
10 mm MD 10 9002428086292 8629
12,5 mm MD 12,5 9002428086308 8630
15 mm MD 15 9002428086315 8631
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Profil pană pentru duș (Duschkeilschiene)
Profilul pană este un profil de pantă de cca. 2%, pentru închiderile laterale în cazul dușurilor la nivelul pardoselii, 
respectiv a dușurilor cu scurgere în linie. Profilul este utilizat pentru realizarea trecerii între zona de pantă și zona 
orizontală adiacentă. Pe lângă închiderea estetică a muchiilor plăcilor, profilul asigură și protecția acestora. Profilul 
pană este disponibil în două variante, pentru închideri de parte stângă și de parte dreaptă.

Bară 1,48 m Inox V2A periat mat / Edelstahl V2A matt gebürstet
11 mm MK 11 stânga / links 9002428305010 3 0501
11 mm MK 11 dreapta / rechts 9002428305027 3 0502

NOU

NOU

Profil de treaptă din inox (Edelstahl Stiegenprofile)
Profil de treaptă din inox, cu suprafață decorativă, antiderapantă, pentru închiderea estetică și sigură a muchiilor 
treptelor, sau pentru realizarea decorativă a zonelor de închidere, de ex. ca Listelli. Este recomandat la instalarea 
placajelor ceramice și a pietrei naturale, în special pentru clădirile publice datorită rezistenței și stabilității ridicate a 
profilului. Datorită designului în trend, profilul se pretează în aceeași măsură și spațiilor din domeniul privat.

Bară 3 m Inox / Edelstahl V2A
9 mm MS 9 9002428168530 1 6853
11 mm MS 11 9002428168547 1 6854

Piesă de capăt pentru profilul de treaptă din inox 
(Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile)
Pentru o închidere estetică a capetelor profilelor de treaptă.

1 buc. Inox / Edelstahl V2A
MSE 9-11 9002428168516 1 6851

Profil de colț din inox (Eckschutzprofil Edelstahl)
Profil de protecție colțuri, din inox periat pentru realizarea muchiilor și protecția colțurilor exterioare la pereți. La placă-
rile ceramice nu mai este necesară alegerea profilului în funcție de grosimea plăcii! Recomdandat atât din considerente 
estetice cât și pentru protecția muchiilor la solicitările mecanice în spații precum bucătării industriale, spații sanitare și 
spitale. Pentru lipirea profilului de colț din inox se recomandă utilizarea Adezivului special X-Bond MS-K88.

Bară 2,5 m 5 buc. / cutie
40 x 40 mm 9002428141229 1 4122
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7. PROFILE PENTRU PLACAJE (FliesenabschlussSchienen)

Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj balcon 
(Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker)
Metal zincat. Grosime: 0,8 mm

1 buc.
18 x 64 mm 9002428164235 1 6423

Piesă de legătură – Profil drenaj balcon 
(Balkondrainageprofil-Verbinder)
Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.
Lățime: 40 mm 9002428164228 1 6422

Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil)
Profil superior drenant, din aluminiu vopsit, pentru realizarea închiderilor de margine la covoarele din plăci ceramice și 
piatră naturală. Prin intermediul perforațiilor se asigură scurgerea optimă a apei. Pentru închiderea estetică a zonelor de 
margine la terase și balcoane, fără laturi care ies din planul fațadei, în cazul placării pe șape și mortare drenante sau alte 
sisteme drenante, respectiv pe umpluturi cu balast. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.
2,5 m 9002428164204 1 6420

Colț exterior – Profil drenaj balcon (Balkondrainageprofil-Außenecke)
Profil din aluminiu vopsit. Înălțimea covorului: 60 mm. Înălțimea totală: 115 mm. Culoare: gri.

1 buc.
Dimensiuni exterioare: 240 x 240 mm 9002428164211 1 6421

Profil terasă MT (Terrassenprofil MT)
Profil din aluminiu, sub forma de vinclu, cu picurător, pentru închiderea zonelor de margine. Pentru protecția părților 
laterale la terase și balcoane. Culoare: gri deschis. Latura de montaj, la toate profilele, este de 70 mm.

Bară 3 m
40 mm înălțime (MT 40) 9002428086339 8633
70 mm înălțime (MT 70) 9002428053805 5380
100 mm înălțime (MT 100) 9002428053812 5381

Piesă îmbinare colț profil terasă (Terrassenprofil-Eckverbinder)
Pentru îmbinarea estetică și funcțională a profilelor de terasă, la colțuri. Culoare: gri deschis.

1 buc.
40 mm înălțime 9002428086346 8634
70 mm înălțime 9002428073612 7361
100 mm înălțime 9002428073667 7366

Piesă de legătură profil terasă (Terrassenprofil-Verbinder)
Culoare: gri deschis.

1 buc.
 40 mm înălțime 9002428086353 8635
 70 mm înălțime 9002428073575 7357
 100 mm înălțime 9002428073582 7358
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8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Reinigung und Pflege)

Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30 
(Saurer Reiniger Colo SR 30)
Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea/curățarea resturilor de ciment, calcar, eflorescențe și a mur-
dăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită 
inhibitorului de coroziune pe care îl conține.

Consum: în funcție de gradul de murdărire

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002428121220 1 2122

Produs de curățare alcalin Colo AR 30 
(Alkalischer Reiniger Colo AR 30)
Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Rețetă specială cu inhibitori 
de oxidare, pentru suprafețele metalice speciale – de exemplu suprafețele zincate nu sunt afectate.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121237 1 2123

Grund de curățare Colo GR 20 (Grundreiniger Colo GR 20)
Produs de curățare cu efect mediu, pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. La interior și ex-
terior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi pentru curățenia zilnică, 
produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 100 m²

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121244 1 2124

Produs anti-alge și mucegai Colo AS 50 
(Algen -und Schimmelstopp Colo AS 50)
Produs special pentru înlăturarea petelor de mucegai și de ciuperci de pe suprafețe la interior. Se poate utiliza și la 
exterior, la placaje din piatră naturală și artificială pentru îndepărtarea petelor și pentru prevenirea apariției.

Consum: 500 ml pentru cca. 5 m² 

Spray
500 ml FLACON 10 flacoane / cutie, 1 palet = 450 flacoane 9002689121251 1 2125
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8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Reinigung und Pflege)

Cap pulverizator Colocura SK 1 (Sprühkopf Colocura SK 1)
Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG1, cât și pentru produsele uzuale din gama de cură-
țare.

1 buc. 500 buc. / cutie 9002689121886 1 2188

Grund de impregnare Cura IG 20 (Imprägniergrund Cura IG 20)
Grund special de impregnare pe bază de apă, fără solvenți, cu efect de impermeabilizare la apă și ulei. Utilizare la 
interior și exterior, pentru impregnarea pietrei naturale, normală sau șlefuită, a materialelor pe bază de calcar, beton, 
Cotto etc. a plăcilor neglazurate, absorbante, gresie porțelanată etc.

Consum: în funcție de gradul de absorbție

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121268 1 2126

Ulei de întreținere Cura IL 20 (Pflegeöl Cura IL 20)
Produs de protecție și întreținere cu eficiență ridicată, fără miros, pentru plăci neglazurate și absorbante de clinker, 
ceramică, ardezie, cărămidă, argilă, șape de ciment, acoperiri din materiale pe bază de ciment. Nu este amestecat 
cu apă, nu se diluează cu apă. Datorită fluidității ridicate, este bine absorbit în adâncimea suprafețelor poroase, 
conferindu-le un aspect rustic, proaspăt. Se reduce sensibilitatea la umiditate și crește durata de protecție. Nu face 
peliculă, nu strălucește.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121275 1 2127

Produs sigilare piatră Cura SI 90 (Steinsiegel Cura SI 90)
Produs gata preparat, cu conținut de solvenți, pentru protecția prin sigilare, a pietrei naturale și artificiale. Pătrunde 
în porii pietrei și realizează în și pe suprafață un film de protecție strălucitor uniform colorat în adâncime. Suprafața 
acoperită devine mai ușor de întreținut și mai puțin sensibilă la umiditate. La interior și exterior pentru protecția și 
îmbunătățirea aspectului (de ud, proaspăt), culorii și structurii.

Consum: 1 litru pentru cca. 5 – 10 m²

1 Litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121329 1 2132

Intensificator culoare Cura FV 90 (Farbvertiefer Cura FV 90)
 
Soluție pentru îmbunătățirea aspectului optic (în special al structurii și al culorii) și pentru întreținerea pietrei naturale, 
precum și pentru revitalizarea aspectului altor suprafețe pe bază de ciment, ex. mortarele de rosturi.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m2

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002689154853 1 5485
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Murexin. Das hält.

Murexin 

Naturstein-

teppich

Hochwertige Optik • extrem widerstands-

fähig • dekorative Farbtöne • trittsichere 

und pflegeleichte Oberfläche

• Impregnare epoxidică IH 16
• Grund epoxidic GH 50
• Rășină epoxidică EP 220 
• Finisaj poliuretanic PU 400 
• Mortar epoxidic colorat MHF 10 
• Adaos granular pentru covoare Design DF 170 
• Acoperire epoxidică Express EC 60

• MUREXIN Sisteme de pardoseli
• MUREXIN Sisteme de pardoseli – informații fundamentale
• MUREXIN Covoare decorative din granule de marmură colorate
• MUREXIN Sisteme de protecție a pardoselilor

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor cores-
pund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importan-
tă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor 
reglementări ce vizează materialele de construcții. Decla-
rația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului 
de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că 
acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu 
care sunteți întotdeauna în siguranță.

www.murexin.ro www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
NOU

NOU

• Vopsitorie epoxidică EP 20 în amestec cu nisip
• Vopsitorie epoxidică EP 20 cu nisip presărat 0,1 – 0,5 mm R12
• Vopsitorie epoxidică EP 20 lucioasă
• Vopsitorie poliuretanică PU 40 cu nisip presărat 0,1 – 0,2 mm R13
• Acoperire epoxidică EP 3 cu chipsuri presărate R9
• Acoperire epoxidică cu nisip presărat 0,6 – 1,2 mm R13
• Acoperire poliuretanică PU 300 – PU 40 mat
• Acoperire poliuretanică PU 300 cu nisip presărat 0,3 – 0,8 mm R12
• Mortar epoxidic consistent colorat MHF 10 – R11
• Acoperire epoxidică transparentă CC 200
• Acoperire epoxidică Design EP 220 + DF 170
• Acoperire epoxidică conductivă electric ASD 130
• Acoperire poliuretanică elastică pentru exterior PU 400
• Vopsitorie epoxidică AS 1500
• Pardoseală epoxidică cu chipsuri EC 60
• Acoperire decorativă din granule de marmură colorate
• Acoperire epoxidică EP 2

Murexin. Das hält.

•  Versiegelungen•  Beschichtungen•  Imprägnierungen

MurexinOberflächen-schutzsysteme für mineralischeBöden

Instrumente utile pentru activitatea 
dumneavoastră profesională
Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă 
ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri 
rapide la întrebările dumneavoastră. 

Fișe informații produseBroșuri

Norme de deviz

Declarații de performanță 
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A.

B.

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

Sistemele de pardoseli și Covoarele decorative din granule 
de marmură colorate Murexin, sunt disponibile într-o varie-
tate extinsă și pot fi realizate diferite sisteme constructive. 
Pentru proiectul dumneavoastră individualizat, vă stau la 
dispoziție cutii cu mostre și paletare. În funcție de culoarea 
dorită, se pot realiza suprafețe de probă. Contactați repre-
zentanții noștri comerciali. 

Highlights
Cu Acoperirea epoxidică Express EC 60 se 

poate realiza întreaga structură a pardoselii 

într-o singură zi de lucru – în condiții ideale 

Acoperirea EC 60 poate fi acoperită după 

numai 60 de minute. MUREXIN își extinde 

programul de covoare de pardoseală pe bază 

de rășini epoxidice prin introducerea covorului 

continuu cu aspect de granit. Rășina epoxidică 

EP 220 în amestec cu Adaosul granular pentru 

covoare Design DF 170, asigură realizarea 

unui strat de acoperire fără pori, care poate fi 

curățat ușor și este rezistent la produsele de 

dezinfectare. Cu ajutorul Mortarului epoxidic 

colorat MHF 10, o pardoseală banală din 

beton poate fi transformată cu un minim de 

efort într-o suprafață estetică, rezistentă la 

solicitări ridicate. Prin urmare, se creează noi 

posibilități de finisare a suprafețelor șapelor și 

betoanelor cu acoperiri pigmentate.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți 
găsi la următoarele pagini:

Acoperire epoxidică Express EC 60 105
Rășină epoxidică EP 220 110
Adaos metalic pentru covoare Design 110
Adaos granular pentru covoare Design DF 170 110
Rășină pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 119

Mostre

Referințe

A.  Pardoseli epoxidice

B. Covoare poliuretanice decorative

Filme aplicare



Catalog MUREXIN104

Fișă informații
produs

1

Murexin. Das hält.

Murexin
Express Coat

EC 60

Ihr Plus Produkt:

Schneller Aufbau 

des Bodens in nur 

einem Arbeitstag!

Acoperire epoxidică Express EC 60
Avantaje produs!

1. Tehnica acoperirilor

Mai multe informații la pagina 105

www.murexin.ro 

Sistemele de pardoseli MUREXIN și-au dovedit durabilitatea în decursul a zeci de ani, 
fiind supuse solicitărilor extreme în condițiile exploatării permanente, fie că este vorba 
despre hale de producție, industria chimică sau în clădiri publice sau spații comerciale.

Asigurarea suportului perfect: Reprezintă 
condiția de bază pentru execuția 
exemplară a oricărui covor epoxidic!

• Întărire rapidă
• Lucioasă
• Rezistentă la UV și la îngălbenire
•  Utilizabilă și la temperaturi 

scăzute

Pregătire suport

Aplicare grund

Strat 1 chipsuri

Strat 2 chipsuri

Sigilare

Un suport pregătit corespunzător reprezintă bazele asigurării unei 
pardoseli epoxidice cu o durată lungă de exploatare. Orice finisaj 
poate îndeplini cerințele stabilite numai în condițiile în care stra-
tul suport nu prezintă defecte. Suportul trebuie să fie pregătit în 
concordanță cu specificațiile normei pentru realizarea pardoselilor 
industriale pe bază de rășini reactive. 

Realizarea pardoselilor epoxidice în timp rapid
Cu noua Acoperire epoxidică Express EC 60 se reușește realiza-
rea unei pardoseli epoxidice în numai o zi de lucru. Timpii foarte 
scurți de reacție fac posibil ca suprafața unui finisaj a cărui aplicare 
se începe la ora 8, să fie circulabilă la ora 14.

Spectru larg de utilizare
Rășina epoxidică Express EC 60 este bicomponentă, nu conține 
solvenți, are reacție rapidă, este transparentă, stabilă la îngălbenire 
și de aceea este recomandată ca grund pentru suporturile mine-
rale, pentru realizarea mortarelor de egalizare, a mortarelor con-
sistente, ca strat de bază pentru presărarea chipsurilor, precum 
și ca strat de sigilare peste suprafețele cu chipsuri presărate și ca 
sistem de protecție de suprafață din cadrul pardoselilor industriale. 

NOU

NOU
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EN 1504-2

     

        

EN 1504-2

EN 1504-2

•  pentru injectarea 
fisurilor

•  pentru 
consolidarea 
suporturilor 
poroase și friabile

•  impregnare supe-
rioară și protecție 
anti-evaporare pen-
tru plăcile monolit 
proaspăt turnate, 
elicopterizate

Rășină epoxidică Express EP 90 
(Epoxy Expressharz EP 90)
Rășină epoxidică bicomponentă, transparentă, modificată, fără conţinut de solvenți, nu suferă contracții, cu vâscozi-
tate redusă, pentru utilizare în domeniul construcțiilor. Materialul este rezistent la saponificare, la șocuri și are reacţie 
rapidă. Recomandat la interior și exterior ca amorsă pentru finisajele epoxidice și poliuretanice. De asemenea este 
utilizat ca amorsă și liant pentru mortarele epoxidice de nivelare și pentru realizarea mortarelor consistente sau auto-
nivelante, pentru ancorarea fundațiilor mașinilor și utilajelor, precum și pentru realizarea barierelor la vapori.

Consum:   ca grund: cca. 0,3 kg/m² 
ca mortar fluid de nivelare:  cca. 0,7 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2 cu nisip de 

cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent:  cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț 

sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,2 – 0,25 kg/m²)

4,5 kg SET
3 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689140955 1 4095
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689140962 1 4096

           

•  întărire extrem 
de rapidă

•  după 60 min. se 
pot aplica stra-
turile ulterioare

NOU

NOU

LF

LF

           

LF

EN 1504-2

1. IMPREGNĂRI (Imprägnieren)

2. GRUNDURI (Grundieren)

Impregnare epoxidică IH 16 (Epoxy Imprägnierharz IH 16)
Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, de culoare portocalie, fără umpluturi, recomandată la lucrările de 
realizare a covoarelor de pardoseală. Materialul este foarte fluid, recomandat pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, 
cu rezistențe scăzute. Utilizată la interior și exterior ca impregnare pentru umplerea porilor suporturilor minerale puternic absor-
bante, precum șape de ciment sau plăci din beton. De asemenea pentru injectarea fisurilor cu deschiderea de până la 0,3 mm.

Consum: 0,3 – 0,7 kg/m2 (în funcție de suport)

9 kg SET
7 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689154839 1 5483
2 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689154846 1 5484

Impregnare epoxidică Repol EP 1
(Epoxyimprägnierung Repol EP 1) 
Rășină epoxidică bicomponentă, transparentă, cu conținut de solvenți, pentru impregnare, sigilare, protecție anti-evaporare 
și pentru asigurarea aderenței. Recomandată la interior și exterior pentru impregnarea betonului, a zidăriei, a tencuielilor 
(inclusiv de ipsos), a lemnului și a altor materiale absorbante. Poate fi aplicată pe suporturi uscate sau umede, pentru con-
solidarea șapelor friabile și pentru realizarea amorselor de aderență ca suport pentru acoperirile și mortarele pe bază de 
rășini sintetice, pentru sigilarea suprafețelor minerale. Ca impregnare și ca protecție anti-evaporare pentru plăcile monolit 
proaspăt elicopterizate, aflate în faza de hidratare, precum și pentru îmbunătățirea rezistențelor la abraziune fără a influența 
rezistențele finale ale betonului. Ca protecție împotriva combustibililor și uleiurilor, pentru împiedicarea degajării de praf și 
pentru îmbunătățirea rezistențelor la uzură. Recomandată în spații de producție, ateliere, depozite, garaje.
 
Consum: 0,15 – 0,30 l/m2 

10 litri SET
5 litri CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689116929 1 1692
5 litri CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689116936 1 1693

Acoperire epoxidică Express EC 60 
(Express Coat EC 60)
Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu întărire rapidă, transparentă, pentru realizarea siste-
melor de protecție a suprafețelor în domeniul pardoselilor industriale. Ca grund pentru suporturile minerale, ca strat 
peste care se presară chipsurile colorate și ca strat de sigilare peste suprafețele cu chipsuri colorate. Recomandată 
în amestec cu Adaosul tixotropic TE 2K pentru fixarea rapidă a profilelor. 

Consum:  ca grund: cca. 0,3 – 0,4 kg/m² pe suporturi minerale 
ca strat suport pentru presărare chipsuri: cca. 0,4 – 0,5 kg/m² 
chipsuri: cca. 0,5 kg/m² per strat, acoperire în întregime (în exces)  
ca strat de sigilare peste chipsuri: cca. 0,25 – 0,35 kg/m² 
ca mortar consistent:  cca. 3,0 kg/m2 per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț 

sort 0,063 – 3,5 mm 

10 kg SET
6 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689157328 1 5732
4 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689157335 1 5733
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2. GRUNDURI (Grundieren)

         

          

EN 1504-2

EN 1504-2

• miros neutru
• vâscozitate redusă

        EN 1504-2

•  difuzie la vapori

LF

LF

Grund epoxidic GH 50
(Epoxy Grundierharz GH 50)
Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru și fără con-
ținut de solvenți, pentru utilizare universală in construcții. Materialul are emisii extrem de reduse și este rezistent la sapo-
nificare. În funcție de necesitate se poate amesteca cu nisip de cuarț uscat la foc. La interior și exterior ca grund pentru 
mortarele de egalizare, pentru acoperirile epoxidice, pentru tratarea fisurilor în șape, aplicabilă prin turnare sau injectare în 
cazul șapelor desprinse de stratul suport, pentru realizarea mortarelor în amestec cu nisip de cuarț aplicabile prin turnare în 
scopul ancorării fundațiilor de mașini și a stâlpilor, pentru realizarea barierelor la vapori, pentru sigilare, pentru impregnarea 
suporturilor puternic absorbante, precum și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante.

Consum:   ca grund: cca. 0,25 kg/m² 
ca mortar fluid de nivelare:  cca. 0,6 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2,5 cu nisip 

de cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent:  cca. 2,5 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 10 cu nisip de 

cuarț sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,25 kg/m²)

5 kg SET
4 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689154884 1 5488
1 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689154891 1 5489

30 kg SET
24 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A 9002689148043 1 4804
6 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. B 9002689148050 1 4805

Rășină epoxidică EP 70 BM
(Epoxy Basisharz EP 70 BM)
Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, cu miros neutru și fără 
conținut de solvenți, pentru utilizare universală în construcții. Materialul are emisii reduse și este rezistent la saponifi-
care. În funcție de necesitate se poate amesteca cu nisip de cuarț uscat la foc. La interior și exterior ca grund pentru 
mortarele de egalizare, pentru acoperirile epoxidice, pentru tratarea fisurilor în șape, aplicabilă prin turnare sau injectare 
în cazul șapelor desprinse de stratul suport, pentru realizarea mortarelor în amestec cu nisip de cuarț aplicabile prin 
turnare în scopul ancorării fundațiilor de mașini și a stâlpilor, pentru realizarea barierelor la vapori, pentru sigilare, pentru 
impregnarea suporturilor puternic absorbante, precum și pentru realizarea mortarelor consistente sau autonivelante.

Consum:   ca grund: cca. 0,3 kg/m² 
ca mortar fluid de nivelare:  cca. 0,7 kg/m² per mm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 2 cu nisip de 

cuarț sort 0,1 – 0,2 respectiv 0,3 – 0,8 mm
ca mortar consistent:  cca. 3,0 kg/m² per cm grosime strat, la un raport de amestec 1 : 7 cu nisip de cuarț 

sort 0,063 – 3,5 mm
ca barieră la vapori: cca. 0,45 kg/m² (min. 2 straturi cu câte 0,2 – 0,25 kg/m²)

4,5 kg SET
3 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689063414 6341
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689063452 6345

30 kg SET
20 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A 9002689076452 7645
10 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. B 9002689076469 7646

Amorsă Aqua Primer AP 2000
(Aqua Primer AP 2000)
Amorsă epoxidică bicomponentă, emulsionabilă cu apă, cu capacitate de difuzie la vapori. Prezintă aderență foarte bună pe 
suporturile minerale, aderă foarte bine pe acoperirile vechi și se întărește rapid în condiții de temperatură normale (tempera-
tura camerei). Recomandată pe pardoselile interioare, ca grund și amorsă de aderență pe suporturile pe bază de ciment pre-
gătite corespunzător, precum suprafețe din beton, șapă, șape pe bază de magneziu sau pe bază de sulfat de calciu, conform 
EN 13813. Ca grund pentru sigilările epoxidice pe bază de apă, precum și pentru realizarea mortarelor epoxidice reactive.

Consum: cca. 0,3 kg/m² per strat în funcție de absorbția suportului

15 kg SET
10 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii Comp. A 9002689117605 1 1760
5 kg CUTIE 1 palet = 72 cutii Comp. B 9002689117612 1 1761
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3. Acoperiri

Mai multe informații la pagina 110

Rășină epoxidică EP 220
Adaos granulat pentru covoare 
Design DF 170
Adaos metalic (bronz și argintiu)

Avantaje produs!

Designfüller 
DF 170

Rezistent chiar și în spitale 
Pardoselile din cadrul spitalelor și căminelor trebuie să su-
porte solicitări mecanice și chimice. Pe lângă acestea trebu-
ie să fie ușor de curățat, durabile și trebuie să corespundă 
din punct de vedere optic. Cu Rășina epoxidică EP 220 ca 
parte componentă a sistemului de pardoseală, toate aceste 
cerințe sunt îndeplinite.

Autonivelare pentru realizarea pardoselii 
perfecte
Trei componente sunt necesare pentru obținerea unei par-
doseli superioare: Rășina epoxidică EP 220 care este com-
pusă din componentele A și B și Adaosul granular pentru 
pardoseli Design DF 170. Materialul malaxat este autonive-
lant și se aplică ușor cu șpaclul. Efortul redus la aplicare re-
prezintă un plus. Datorită aderenței directe pe stratul suport, 
pardoseala este extrem de rezistentă și rezistă exemplar so-
licitărilor statice și dinamice.

• Rezistent la solicitări ridicate
• Fără conținut de solvenți
• Autonivelant
• Aspect estetic deosebit
• Suprafață continuă, fără pori
• Curățare și dezinfectare ușoară
• Etanș la acțiunea lichidelor

Covorul epoxidic de pardoseală MUREXIN este disponibil în tonurile de culoare gri des-
chis și antracit și datorită adaosurilor de umplere are aspect de granit. Avantajele sem-
nificative ale covorului de pardoseală sunt suprafața închisă, fără pori și realizarea ușoa-
ră comparativ cu acoperirile tradiționale tip Terazzo. Pardoseala acoperită este ușor de 
curățat și rezistentă la agenții de dezinfectare, de aceea nu dă nicio șansă bacteriilor.

Covor de pardoseală continuu, 
rezis tent la solicitări, atractiv, 
cu aspect de granit

NOU

NOU
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LF

        EN 1504-2

•  pentru solicitări 
chimice medii

•  agreat în industria 
alimentară

3. ACOPERIRI (Beschichten)

Grupa 1 de culori RAL (RAL Töne Grupa 1 – Culori RAL)

Grupa 2 de culori RAL (RAL Töne Grupa 1 – Culori RAL)

Grupa 3 de culori RAL (RAL Töne Grupa 1 – Culori RAL)

1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 
6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 
9016

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, 6016, 6017, 6018, 6020, 6022, 6025, 6026, 6028, 6032, 
7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7034, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8003, 
8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018

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, 4007, 4010, 5001, 5002, 
5013, 5020, 5022, 6001, 6004, 6005, 6007, 6009, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207.
Indicarea tonului de culoare RAL, respectiv NCS este aproximativă, aceasta depinde de tipul de liant utilizat și poate varia. De aceea uni-
formitatea culorii nu poate fi garantată în cazul aplicării a două produse diferite în cadrul aceluiași obiectiv.

În cazul sigilărilor din grupa 3 de culoare, recomandăm ca înainte de aplicare să se aplice mai întâi un strat „alb de acoperire“ (de ex. RAL 
9010), în scopul obținerii unui aspect unitar al culorii, cu capacitate uniformă de acoperire.

Finisaj epoxidic EP 2
(Epoxy Basisbeschichtung EP 2)
Finisaj epoxidic pentru pardoseli, bicomponent, fără conținut de solvenți, colorat, lucios, autonivelant. Se obțin 
suprafețe cu aspect estetic și rezistențe chimice și mecanice medii. Sistem colorat de protecție a suprafețelor pentru 
pardoseli industriale, garaje, etc. Pentru realizarea finisajelor colorate la pardoselile interioare industriale supuse so-
licitărilor medii, respectiv trafic pietonal și cu utilaje, precum și în locuințe și în spații comerciale. Îngălbenirea cauza-
tă de aplicarea în spații expuse la UV nu influențează caracteristicile tehnice. 
Culori speciale sunt disponibile la cerere contra unei taxe suplimentare!

Consum: ca. 1,45 kg/m² per mm grosime strat
Culori disponibile pe stoc în AT: silbergrau RAL 7001, kieselgrau RAL 7032, lichtgrau RAL 7035, seidengrau RAL 7044

15 kg SET seidengrau RAL 7044
12,5 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689168812 1 6881
2,5 kg CUTIE 1 palet = 100 cutii Comp. B 9002686160908 1 6090

15 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689160878 1 6087

15 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689160885 1 6088

15 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689160892 1 6089

30 kg SET

25 kg CUTIE
silbergrau RAL 7001 
1 palet = 16 cutii Comp. A

9002689168799 1 6879

25 kg CUTIE
kieselgrau RAL 7032
1 palet = 16 cutii Comp. A

9002689141141 1 4114

25 kg CUTIE
lichtgrau RAL 7035
1 palet = 16 cutii Comp. A

9002689168805 1 6880

5 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689140788 1 4078

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689140771 1 4077

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689141129 1 4112

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689141136 1 4113
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Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

Finisaj poliuretanic PU 300
(Polyurethanbeschichtung Hires PU 300)
Rășină reactivă bicomponentă, pe bază de poliuretan, autonivelantă, fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată, 
cu elasticitate dură și cu capacitate de reducere a zgomotului pașilor. Prezintă o bună rezistență la agresivități chimice, 
rezistență la uzură și capacitate de preluare a fisurilor. Recomandată ca finisaj colorat pentru pardoseli, aplicabilă pe 
suporturile din ciment, precum și pe șapele din asfalt turnat, dure, în spații precum hale industriale, garaje, parcări, etc.

Consum: cca. 1,35 kg/m2 per mm grosime strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032
Observație: Culoarea RAL 9016 nu se produce

25 kg SET kieselgrau RAL 7032
20,5 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A 9002689165712 1 6571
4,5 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689160007 1 6000

25 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689159971 1 5997

25 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689159988 1 5998

25 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689159995 1 5999

Finisaj poliuretanic PU 400
(Polyurethanbeschichtung PU 400)
Rășină reactivă bicomponentă, pe bază de poliuretan, autonivelantă, fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată, 
elastică și cu capacitate de reducere a zgomotului pașilor. Este stabilă la îngălbenire și prezintă o bună rezistență la 
agresivități chimice și la uzură. Recomandată ca finisaj colorat pentru pardoseli, aplicabilă pe suporturile din ciment, 
precum și pe șapele din asfalt turnat, dure, în spații precum locuințe cu ferestre la nivelul pardoselii, terase, balcoane, 
logii, accese și în spații industriale cu solicitări medii. Culoarea RAL 7032 corespunde Grupei 1 de colorare.

Consum: cca. 1,4 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SET
18,75 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A
6,25 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. B 9002689159162 1 5916

25 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689159131 1 5913

25 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689159148 1 5914

25 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689159155 1 5915

LF

        

•  pentru solicitări 
chimice și 
mecanice ridicate

•  agreată în industria 
alimentară

EN 1504-2

• finisaj elastic
•  aplicabil direct pe 

șapele dure din 
asfalt turnat

        

        

EN 1504-2

EN 1504-2

• stabil la îngălbenire
•  izolator fonic la 

zgomotul pașilor
• elastic
•  capacitate de 

preluare a fisurilor

NOU

NOU

LF

LF

3. ACOPERIRI (Beschichten)

Finisaj epoxidic EP 3
(Epoxy-Beschichtung EP 3)
Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, colorată, lucioasă, autonivelantă. Pentru finisarea par-
doselilor industriale supuse solicitărilor chimice și mecanice ridicate. Acoperire pentru pardoseli cu trafic pietonal 
și cu utilaje, precum hale de fabricație, spații de producție a alimentelor ex. fabrici de lapte, fabrici de sucuri, spații 
de depozitare a vinurilor, spații expoziționale. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiunile 
tehnice ale pardoselii.

Consum: cca. 1,4 kg/m2 per mm grosime strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

30 kg SET kieselgrau RAL 7032
25 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A 9002689165699 1 6569
5 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689080824 8082

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689333562 3 3356

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689333524 3 3352

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689333548 3 3354
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       EN 1504-2

•  liant pentru 
pardoselile design

•  sigilare pentru 
covoarele din 
piatră naturală și 
covoarele presărate 
cu chipsuri

LF

Acoperire epoxidică transparentă CC 200 
(Epoxy Clear Coat CC 200)
Rășină epoxidică bicomponentă, fără conținut de solvenți, lucioasă, transparentă, pentru realizarea finisajelor 
transparente în spațiile interioare. Recomandată pentru reabilitarea covoarelor epoxidice uzate, zgâriate. De aseme-
nea este recomandată la interior ca liant pentru realizarea covoarelor cu chipsuri presărate, sau în amestec cu adao-
suri pentru realizarea pardoselilor în spațiile industriale. Este aplicabilă și ca strat de sigilare peste pardoselile epoxi-
dice creative. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiunile tehnice ale pardoselii.

Consum:  ca strat de sigilare pentru covoarele presărate: cca. 1,0 kg/m² 
ca acoperire transparentă: cca. 1 kg/m2

8 kg SET
5 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689124856 1 2485
3 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689124863 1 2486

Designfüller 
DF 170

Adaos metalic pentru covoare Design 
(Designfüller Metallic)
Adaos mineral colorat cu conținut de pigmenți metalici. Recomandat ca material de umplere pentru Rășina epoxidică 
EP 220, pentru realizarea covoarelor decorative reactive, cu efect metalic, în spațiile interioare. Șpaclu recomandat: EP.

Consum: a se consulta specificațiile de la Rășina epoxidică EP 220

100 g DOZĂ 1 cutie = 6 doze
silber – argintiu 9002689304227 3 0422
bronze – bronz 9002689304210 3 0421

anthrazit – negru hellgrau – gri deschis

NOU

NOU

       EN 1504-2

•  liant pentru 
pardoselile design

•  sigilare pentru 
covoarele din 
piatră naturală și 
covoarele presărate 
cu chipsuri

NOU

NOU

silber – argintiu bronze – bronz

LF

NOU

NOU

     

     

4. ACOPERIRI CREATIVE (Kreativ beschichten)

Rășină epoxidică EP 220 
(Epoxy Bindemittel EP 220)
Rășină epoxidică bicomponentă, fluidă, elastică, fără conținut de solvenți, lucioasă, transparentă, autonivelantă. 
Recomandată în spații interioare pentru realizarea acoperirilor cu chipsuri presărate, sau în amestec cu adaosuri, 
respectiv granule din poliester granulat DF 100 pentru realizarea pardoselilor industriale. Recomandată de asemenea 
pentru sigilarea pardoselilor epoxidice și a pardoselilor creative pe bază de rășini reactive.

Consum:  pentru 2 mm grosime de strat 
Acoperire Design: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (pentru cca. 1 m2), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 pentru cca. 7 m2 
Acoperire Metallic:  2 kg EP 220 + 20 g DF Metallic (pentru cca. 1 m2), 10 kg EP 220 + 100 g DF Metallic 

pentru cca. 5 m2

10 kg SET
7 kg CUTIE 1 palet = 45 cutii Comp. A 9002689162339 1 6233
3 kg CUTIE 1 palet = 90 cutii Comp. B 9002689162346 1 6234

Adaos granular pentru covoare Design DF 170 
(Designfüller DF 170)
Amestec granular compus din diferite materiale speciale de umplere, precum poliester granulant. Recomandat ca material 
de umplere în Rășina epoxidică EP 220 pentru realizarea covoarelor decorative pe bază de rășini reactive în spații interioare.

Consum:  a se vedea Rășină epoxidică EP 220

17 kg SAC 1 palet = 30 saci
hellgrau – gri deschis 9002689163039 1 6303
anthrazit – negru 9002689163091 1 6309
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Produs Descriere EAN Cod Articol

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

LF

       

  

EN 1504-2

        

EN 1504-2

           

EN 1504-2

5. ACOPERIRI CONDUCTIVE ELECTRIC (Ableitfähig beschichten)

Bandă de cupru KB 20 (Kupferband KB 20)
Bandă de cupru, autoadezivă, aplicabilă sub grundul antistatic pentru colectarea curenților și descărcare la împă-
mântarea clădirilor. Numai la interior pentru realizarea pardoselilor conductive, aplicabilă pe pardoselile încălzite, 
este rezistentă la traficul scaunelor cu rotile. Pentru laboratoare, săli de operații, spații de fabricare a componentelor 
electronice, spații de depozitare sau de producție a materialelor explozibile. Lățime: 15 mm.

Consum: în funcție de configurația spațiilor

20 m ROLĂ 1 cutie = 20 role 9002689058953 5895

Grund epoxidic antistatic ASG 170 
(Aquapox Grundierung ASG 170 – Leitschicht)
Grund epoxidic special, bun conducător de electricitate, componentă a sistemului de pardoseli antistatice ASG / ASD. 
Sistemul cuprinde: amorsa-rășina epoxidică EP 70 BM, bandă de cupru autoadezivă 15 mm pentru egalizare potenți-
al, grund antistatic ASG 170 și rășina epoxidică antistatică ASD 130. Utilizată pentru realizarea pardoselilor epoxidice 
antistatice la spitale – săli de operații, în industria electronică, camere de calculatoare, laboratoare, depozite speciale 
etc. Set bicomponent, raport de amestecare în greutate A : B = 5 : 1.

Consum: cca. 0,15 kg/m²; diluare: 10% cu apă

6 kg SET
5 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii Comp. A 9002689142904 1 4290
1 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689142911 1 4291

Finisaj epoxidic antistatic ASD 130 
(Epoxy Beschichtung ASD 130)
Rășină epoxidică bicomponentă specială, fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată, pentru realizarea stratului 
de finisare a pardoselilor antistatice ASG / ASD rezistente la solicitări mecanice și chimice ridicate, în spații interioare, 
precum spitale – săli de operații, în industria electronică, camere de calculatoare, laboratoare, depozite speciale etc. 
Deoarece produsul conține fibre conductive, acestea pot influența culoarea finisajului. Presărarea chipsurilor nu este 
posibilă din considerente tehnice.
Culoare standard: RAL 7032. Alte culori conform paletar RAL Epoxi Murexin.
Culori speciale sunt disponibile la cerere contra unei taxe suplimentare!

Consum: cca. 1,45 kg/m2 per mm grosime strat 

30 kg SET
25 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii Comp. A
5 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689078241 7824

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689117247 1 1724

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689117254 1 1725

30 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689117261 1 1726

Vopsea epoxidică antistatică ASV 106
(Epoxy Versiegelung ASV 106)
Vopsea epoxidică bicomponentă, conductivă, fără conținut de solvenți, emulsionată cu apă, semimată, colorată, 
pentru sigilarea suprafețelor cu încărcare electrostatică redusă. Recomandată la interior pentru realizarea covoarelor 
reactive conductive electrostatic în domenii precum industria electronică, hale de fabricație, ateliere, vopsitorii, ca-
mere de calculatoare, depozite de solvenți, de materiale explozive sau de chimicale.
Vopseaua este disponibilă în următoarele tonuri RAL: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 
7046 și 9002.

Consum: cca. 0,2 kg/m² per strat

9 kg SET
7,5 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689149408 1 4940
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689149415 1 4941
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Broșură

Sigilare poliuretanică PU 40 

Avantaje produs!

6. Sigilări

Mai multe informații la pagina 113

www.murexin.ro 

Murexin. Das hält.

Murexin
Polyurethan- 

versiegelung

PU 40
Ihr Plus Produkt:

UV-beständig,

vergilbungsstabil

Lista cu cele 3 grupe de culori RAL se găsește la pagina 113.

 Sigilările monocomponente – 
„sigilarea pivnițelor”
Pentru suprafețele circulabile cu trafic redus până la mediu, 
precum pivnițe, camere tehnice, spații de depozitare, 
camere pentru hobby-uri, balcoane, terase se recomandă 
aplicarea sigilărilor Vopsea pentru beton BV 20 și Vopsea 
pentru camere tehnice TA 20.

Sigilările bicomponente –
Solicitări ușoare până la medii
Domeniul lor de utilizare îl reprezintă pardoselile circulabile 
în spații precum garaje, suprafețe industriale, ateliere și de 
asemenea balcoane, logii, laboratoare, spații comerciale, 
expoziții. Produsele de sigilare sunt emulsionate cu apă și 
nu conțin solvenți. Așa numitele sigilări pe bază de apă, se 
recomandă pe suporturile cu umiditate,atunci când este 

necesară asigurarea difuziei la vapori (ex. Vopsea epoxidică 
AS 1500). Sigilările epoxidice sau poliuretanice fără conținut 
de solvenți sunt caracterizate prin rezistență chimică ridicată 
(ex. Vopsea epoxidică colorată EP 20). Sigilările epoxidice 
prezintă o rezistență la uzură ridicată, în schimb sigilările 
poliuretanice se caracterizează prin elasticitate și stabilitate 
la UV (ex. Sigilare poliuretanică PU 40).

Nicio dorință cu privire la amenajarea pardoselii 
nu rămâne nesatisfăcută
Este posibilă individualizarea pardoselii atât datorită 
varietății de culori în care sunt disponibile sigilările cât și 
prin posibilitatea presărării de chipsuri.
Efectele mate pot contribui la sublinierea aspectului special 
al pardoselii. 

• Rezistentă la UV
• Rezistentă la îngălbenire
• Colorabilă în 40000 de culori
• Bicomponentă
• Fără conținut de solvenți

Sigilare: 
Închiderea completă a porilor!

Sigilările pentru pardoseală asigură prin intermediul unui strat acoperitor, închiderea 
completă a porilor. Grosimile de strat între 0,1 până la 0,3 mm se obțin prin aplica-
rea cu rola în straturi succesive. Cu ajutorul impregnărilor se obține un film subțire 
care nu închide porii suprafeței. În cazul finisajului se obține o grosime de strat între 
1,5 până la 3 mm, astfel se obține și o suprafață extrem de plană.

NOU

NOU
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LF

           EN 1504-2

• stabilă la lumină
•  pentru sigilări 

exterioare

NOU

NOU

•  aplicabilă direct 
pe placajele 
ceramice la 
pereți

•  difuzie la vapori

           

           EN 1504-2

•  agreată în industria 
alimentară

EN 1504-2

6. SIGILĂRI COLORATE BICOMPONENTE (Versiegeln färbig 2K)

Sigilare poliuretanică PU 40
(Polyurethanversiegelung PU 40)
Sigilare poliuretanică mată, pe bază de apă, colorată, bicomponentă, permeabilă la vaporii de apă, fără conținut de sol-
venți, elastică. Pentru realizarea sigilărilor colorate în spații interioare și exterioare, pe șapele de ciment, pe suprafețe de 
pereți și pe pardoseli fără trafic auto sau peste finisajele epoxidice sau poliuretanice existente.

Consum: cca. 0,15 kg/m² per strat
Notă: versiunea transparentă la pagina 115

6 kg SET kieselgrau RAL 7032
1 palet = 39 seturi – Comp. A+B (= 5 kg + 1 kg) 9002689166368 1 6636

6 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689166337 1 6633

6 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689166344 1 6634
 
6 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689166351 1 6635

Vopsea epoxidică AS 1500
(Aqua Sealing AS 1500)
Vopsea epoxidică lucioasă, pe bază de apă, colorată, bicomponentă, rezistentă la combustibili, uleiuri, grăsimi, leșii 
și acizi diluați, soluții concentrate de săruri și chimicale. Recomandată ca sigilare pe beton, șape pe bază de ciment, 
magnezit sau sulfat de calciu cu solicitări ușoare, în spații precum ateliere, spații de depozitare, laboratoare, spații 
comerciale și expoziții, camere tehnice. Recomandată de asemenea în spații cu umiditate, aplicabilă la pereți și par-
doseli peste placajele ceramice existente.

Consum: cca. 0,20 kg/m2 per strat (se recomandă 2 – 3 straturi)
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

9 kg SET kieselgrau RAL 7032
7,5 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii Comp. A 9002689146742 1 4674
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689144922 1 4492

9 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689146728 1 4672

9 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689144915 1 4491
 
9 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689146735 1 4673

Vopsea epoxidică colorată EP 20 
(Epoxy Versiegelung Färbig EP 20)
Vopsea epoxidică fără conținut de solvenți, lucioasă, colorată, bicomponentă, agreată în industria alimentară, cu 
rezistență chimică și la uzură ridicată. La interior și exterior, pentru sigilarea pardoselilor din beton cu trafic pietonal și 
auto, supuse la solicitări ușoare-medii (spații comerciale, expoziții, depozite, laboratoare, ateliere, garaje etc.) precum 
și pentru pereți în zone umede sau alternativă la placaje ceramice. Decolorarea cauzată de expunerea la UV nu influ-
ențează funcțiile tehnice ale sigilării.

Consum: cca. 0,20 kg/m2 per strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032

9 kg SET kieselgrau RAL 7032
7,5 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689165705 1 6570
1,5 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689085973 8597

9 kg SET Comp. A+B: Grupa 1 – Culori RAL 9002689133940 1 3394

9 kg SET Comp. A+B: Grupa 2 – Culori RAL 9002689333029 3 3302

9 kg SET Comp. A+B: Grupa 3 – Culori RAL 9002689333036 3 3303
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•  stabilă la îngăl-
benire

•  gata preparată

•  pentru camere 
depozitare peleți 
și combustibili

•  rezistentă la 
uleiuri minerale

EN 1504-2

EN 1504-2

6. SIGILĂRI COLORATE MONOCOMPONENTE (Versiegeln färbig 1K)

Vopsea pentru pardoseli BV 20
(Bodenversiegelung BV 20)
Vopsea semimată, pe bază de apă, colorată, gata preparată, rezistentă la lumină, la îngălbenire și la factorii clima-
tici, pe bază de acrilat pur. Rezistentă pe termen mediu-lung la efectul apei, al agenților de curățare, uleiurilor mine-
rale, acizilor diluați, leșiilor și al altor chimicale. Pentru suprafețe circulabile, la interior și exterior, supuse solicitărilor 
ușoare. Pentru sigilarea pardoselilor din beton și a șapelor în subsoluri, spații comerciale, ateliere, spălătorii și alte 
spații cu umiditate, vane de retenție pentru uleiuri de încălzire. La exterior pentru sigilarea balcoanelor, a teraselor și 
a treptelor din beton, etc. Grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.
O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, găsiți la paginile 204 – 207. Colorarea se poate face con-
form Grupelor de colorare 1 – 4 (cu adaos de colorare) de la pagina 203.

Consum: cca. 0,15 – 0,25 kg/m2 per strat
Disponibilă pe stoc: culoare kieselgrau RAL 7032, culoare steingrau RAL 7030

1 kg BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 350 bidoane
kieselgrau RAL 7032 9002689141594 1 4159
steingrau RAL 7030 9002689141600 1 4160
bază 9002689141303 1 4130

6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
kieselgrau RAL 7032 9002689141617 1 4161
steingrau RAL 7030 9002689141624 1 4162
bază 9002689141310 1 4131

12 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii
kieselgrau RAL 7032 9002689141631 1 4163
steingrau RAL 7030 9002689141648 1 4164
bază 9002689141334 1 4133

Vopsea camere tehnice TA 20 
(Tankraumanstrich TA 20)
Vopsea de protecție colorată, semimată, pe bază de apă și de acrilat, rezistentă la uleiurile minerale. Vopsea fără 
conținut de solvenți, rezistentă la leșii și acizi cu concentrație redusă, precum și la motorină și la uleiuri de încălzire. 
Pentru sigilarea suprafețelor minerale cu trafic pietonal. Recomandată în camerele de depozitare a recipienților, 
camere tehnice, camerele centralelor termice, camere cu vane cu uleiuri, camere pentru depozitarea peleților și a 
combustibililor sensibili la umiditate, etc.
Grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.

Consum: cca. 0,15 – 0,25 kg/m2 per strat

6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
kieselgrau RAL 7032 9002689073796 7379
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LF

           EN 1504-2

           EN 1504-2

           EN 1504-2

•  rezistent la plas-
tifianți

• mată
•  pe bază de apă 

cu difuzie la vapori

NOU

NOU

• stabilă la UV

NOU

NOU

6. SIGILĂRI TRANSPARENTE BICOMPONENTE (Versiegeln transparent 2K)

Sigilare poliuretanică PU 40
(Polyurethanversiegelung PU 40)
Sigilare poliuretanică mată, pe bază de apă, transparentă, bicomponentă, permeabilă la vaporii de apă, fără conținut 
de solvenți, elastică. Pentru realizarea sigilărilor transparente în spații interioare și exterioare, pe șapele de ciment, pe 
suprafețe de pereți și pe pardoseli fără trafic auto sau peste finisajele epoxidice sau poliuretanice existente.

Consum: cca. 0,15 kg/m2 per strat

6 kg SET transparent
1 palet = 39 seturi – Comp. A+B (= 5 kg + 1 kg) 9002689166375 1 6637

 

Lac epoxidic EP 100 TC 
(Epoxy Topcoat EP 100 TC)
Sigilare epoxidică transparentă, lucioasă, fără conținut de solvenți, bicomponentă, modificată, fără solvenți, fără 
umpluturi, fără contracții, transparentă. Materialul este rezistent la plastifianți și prezintă rezistențe mecanice și chi-
mice ridicate. Recomandată ca strat de sigilare la interior și exterior pe suprafețe minerale pregătire corespunzător și 
pe acoperirile epoxidice, cu trafic pietonal și auto, supuse solicitărilor mecanice ușoare până la medii. Decolorarea 
cauzată de expunerea la UV nu influențează funcțiile tehnice ale sigilării.

Consum: cca. 0,20 kg/m2 per strat

8 kg SET
5 kg CUTIE 1 palet = 42 cutii Comp. A 9002689105114 1 0511
3 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii Comp. B 9002689105121 1 0512

Sigilare epoxidică Aqua EP 150 TC 
(Aqua Topcoat EP 150 TC)
Sigilare epoxidică transparentă, semimată, pe bază de apă, bicomponentă, fără umpluturi, cu emisii reduse. Pre-
zintă rezistență bună la uleiuri, grăsimi, leșii și acizi diluați. Recomandată în spații interioare și exterioare, ca sigilare 
peste finisajele și vopsitoriile epoxidice și peste suprafețele epoxidice presărate cu chipsuri, supuse traficului pietonal 
și auto.

Consum: cca. 0,15 kg/m2 per strat

10 kg SET
4 kg CUTIE 1 palet = 60 cutii Comp. A 9002689162353 1 6235
6 kg CUTIE 1 palet = 30 cutii Comp. B 9002689162360 1 6236
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7. Covoare decorative din granule de marmură colorate

Fișă informații
produs

Rășină pentru mortar epoxidic 
colorat MHF 10

Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 119

www.murexin.ro 

NOU

NOU

Autoportant de la 15 mm grosime strat
Exploatarea rapidă a suprafețelor realizate cu Mortarul 
epoxidic colorat MHF 10 reprezintă un avantaj major 
comparativ cu mortarele pe bază de ciment. Din acest 
motiv covoarele pot fi supuse traficului pietonal și auto în 
spații precum parcări, la construcția de drumuri și rampe, la 
lucrările de acoperire a canalelor. În domeniul reabilitărilor, 
punctul forte este acela că Mortarul MHF 10 poate fi aplicat 
ca strat portant în grosime de la 15 mm peste suporturi 
friabile.

Dintr-unul rezultă 2
Mortarul epoxidic bicomponent, colorat MHF 10 are emisii 
extrem de reduse, este clasificat EC1 PLUS R, nu conține 
solvenți, are vâscozitate redusă și miros neutru. Acesta 
poate fi utilizat transparent, sau se poate colora în negru, 
verde, roșu sau bej. Produsul poate fi utilizat de asemenea 
ca grund, iar prin adaosul de nisip de cuarț se obține un 
mortar epoxidic opțional colorat, care conferă o suprafață 
rezistentă la solicitări ridicate, lipsită de praf și care poate fi 
curățată ușor. Aplicatorul trebuie să aducă pe șantier numai 
un singur produs, pe care îl va utiliza pentru 2 etape diferite 
– extrem de practic!

O pardoseală banală din beton poate fi 
trans formată cu un minim de efort într-o su-
prafață estetică, rezistentă la solicitări ridica-
te: MUREXIN a dezvoltat Mortarul epoxidic 
colorat MHF 10, care poate fi colorat în 4 
nuanțe definite de culoare și poate fi umplut 
cu nisip de cuarț uscat la foc.

Mai tare ca betonul – 
Covor epoxidic 
colorat, suprafața
poate fi exploata-
tă la scurt timp 
după aplicare! 

• Vâscozitate redusă
• Utilizare universală
• Emisii extrem de reduse – EC1PLUS R

• Exploatare rapidă a suprafeței
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7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Marmorkiesel 
Colorit grob 

MG 24

LF

NOU

NOU

      

•  suprafață continuă, 
antiderapantă

•  în sistem cu 
Hidroizolația 
specială X-Bond 
MS-A99

     Granule de marmură colorate MG 24 
(Marmorkiesel Colorit grob MG 24)
Granulele de marmură colorate sunt materiale minerale naturale spălate și uscate la foc, nu conțin materiale vegetale și impu-
rități, prezintă toleranțe reduse de culoare. Se utilizează în amestec cu Rășina PU 1K pentru realizarea covoarelor decorative în 
spații de locuit, băi, holuri, trepte, expoziții, showroom-uri auto, spații comerciale, saloane de fitness, de înfrumusețare, spa-uri, 
birouri, cabinete, baruri, discoteci, hoteluri și pensiuni, spații industriale, garaje, ateliere. Dimensiunea granulelor: 2 – 4 mm.

Consum: pentru 6 mm grosime covor: cca. 12,5 kg/m² 

25 kg SAC PLASTIC 1 palet = 40 saci
natur 9002689077435  7743

25 kg SAC HÂRTIE 1 palet = 40 saci
nebelgrau – gri deschis 9002689120711 1 2071
gelbweiß – alb gălbui 9002689120728 1 2072
grün – verde 9002689120735 1 2073
beige – bej 9002689120742 1 2074
braun – maro 9002689159452 1 5945
rosé – roz 9002689120759 1 2075
rot – roșu 9002689159469 1 5946
bunt – colorat 9002689120766 1 2076
businessgrau 9002689120780 1 2078
Kontrastmischung – amestec constrast 9002689120797 1 2079
weiß – alb 9002689123668 1 2366
extraweiß – alb extra 9002689159407 1 5940
dunkelgrau – gri închis 9002689159957 1 5995
grauschwarz – negru-gri 9002689162384 1 6238

Rășină pentru covoare decorative NST PU 1K 
(Natursteinteppichharz PU 1K)
Rășină poliuretanică transparentă, lucioasă, fără conținut de solvenți, monocomponentă, rezistentă la UV, are miros 
redus, se întărește în prezența umidității aerului și formează un film cu rezistență ridicată la forfecare și rezistență la 
condițiile climatice. Datorită filmului etanș care se formează la suprafața covorului, este asigurată o curățare ușoară a 
suprafeței, împiedicându-se astfel contaminarea finisajului. Recomandată în spații interioare și exterioare, pentru rea-
lizarea în amestec cu Granulele de marmură colorate MG 24 a covoarelor decorative. Covoarele creative și decorative 
Murexin sunt recomandate pentru toate spațiile private, publice sau comerciale, în special la terase, căi de acces și 
trepte, spații comerciale, de prezentare, expoziții și în locuințe, zone de împrejmuire ale piscinelor.

Consum: pentru 6 mm grosime strat: 25 kg Granule de marmură + 1,25 kg rășină PU 1K (acoperă cca. 2 m²)

1,25 kg CUTIE 1 palet = 200 cutii 9002689117315 1 1731
6,25 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii 9002689119395 1 1939

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

natur verde

colorat businessgrau amestec contrast

bej maro roz roșu

gri deschis alb gălbui

alb

alb extra gri închis negru-gri
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7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

   Adaos tixotropic pentru finisaje poliuretanice SN 1K
(Stellmittel Natursteinteppich SN 1K)
Prin dozajul aditivului tixotropic – fără conținut de azbest în Rășina NST PU 1K sunt influențate caracteristicile tehnice 
precum vâscozitate, timp de lucru, etc. Aditivul tixotropic SN 1K, aplicabil în spații interioare și exterioare este un adi-
tiv foarte eficient pentru îmbunătățirea stabilității covoarelor poliuretanice PU 1K la aplicarea pe suprafețe verticale. 
În urma dozării aditivului, timpul de lucrabilitate al amestecului se prelungește.

Consum:  Dozarea ca amorsă și ca adaos pentru covoarele din rășină poliuretanică depinde de condițiile de mediu. 
Recomandare cca. 6 – 8 % din cantitatea de liant.

1 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689063209 6320

Pastă pentru granule marmură SP 15 (Steinpaste SP 15)
Pastă în dispersie, gata preparată, fără solvenți, cu aderență ridicată, specială pentru realizarea amestecurilor cu granu-
le din marmură (Marmor Kiesel Colorit) sau piatră, în scopul aplicării pe suprafețe verticale minerale. Utilizată la interior 
și exterior (la exterior se va aplica în spații fără expunere la factorii climatici), de asemenea este recomandată ca adeziv 
cu scopuri multiple pentru lipirea lemnului, a polistirenului, etc. Consumul exact se determină în funcție de obiectiv.

Consum:  cca. 2,25 kg/m2 
cca. 1,0 kg/m2 ca strat de aderență înainte de aplicarea covorului de piatră 
cca. 1,25 kg/m2 ca liant pentru covorul decorativ din piatră (la grosime de strat 6 mm) 

8 kg CUTIE 1 palet = 36 cuti 9002689106517 1 0651

Profil închidere terase pentru covoare din piatră
(Natursteinteppich Balkonabschlussprofil)
Profil din aluminiu, în unghi drept, vopsit în culoare alb-gri, pentru realizarea închiderilor de margine la aplicarea co-
voarelor din piatră (granule de marmură) Murexin. Pentru realizarea unei închideri estetice, fără zone ieșite în exterior, 
la balcoane și terase.

Bară 3 m 1 pachet = 500 buc. 9002689158516 1 5851
Piesă de colț 9002689158523 1 5852
Piesă de legătură 9002689158530 1 5853

Profil Epoxi (Epoxy Abschlussprofil)
Profil cornier din aluminiu pentru rosturi la zonele de uși, zone de trecere etc. Înălțime: 2,5 mm.

3 m BARĂ 1 pachet = 500 bare 9002689106609 1 0660

Ștuț injectare Repol IP 10 (Injectionspacker Repol IP 10)
Piesă din oțel pentru injectarea soluțiilor de etanșare, precum rășinile reactive epoxidice și poliuretanice. Se disting două 
tehnici de injectare, cea a lipirii pe fisură a unui orificiu de injectare și cea a injectării cu ajutorul ștuțului de injectare în 
urma realizării de gauri în beton. Ștuțul de injectare se introduce prin lovire cu ciocanul sau prin înșurubare. Garnitura de 
etanșare a piesei de injectare face posibilă injectarea cu presiune ridicată.

Consum: cca. 6 buc./metru liniar

100 buc. 1 palet = 10000 buc.
ø 10 mm, 60 mm lungime 9002689116868 1 1686
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Quarzsand 
QS 98

        

•  aplicabil și pe 
suporturi critice 
(în grosime de la 
15 mm)

•  permeabil la vapori
•  colorabil

NOU

NOU

EN 1504-2

7. COVOARE DECORATIVE DIN GRANULE DE MARMURĂ COLORATE (Natursteinteppich und Einstreubelag)

Rășină pentru mortar epoxidic colorat MHF 10 
(Mörtelharz MHF 10 Färbig)
Rășină pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conținut de solvenți, 
cu miros neutru, colorabilă. Materialul corespunde "EC1 plus R" (emisii extrem de reduse) și poate fi colorat, respec-
tiv se poate amesteca pe șantier într-o proporție ridicată cu nisip de cuarț uscat la foc. Recomandat la interior și 
exterior ca grund și pentru realizarea mortarelor colorate, în amestec cu nisip de cuarț. Pentru realizarea covoarelor 
supuse traficului pietonal și auto, la parcări, rampe, lucrări de drumuri, acoperiri capace canal, etc. Pe straturile cu 
rezistențe reduse se aplică la grosimi de la 15 mm. Disponibil în culorile negru, verde, bej și roșu.

Consum:   ca grund: cca. 0,25 kg/m2 per strat 
ca mortar:  cca. 2,5 kg MHF 10 + 25 kg nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 (acoperă cca. 1 m2 la 1 cm grosime strat)        

cca. 5 kg MHF 10 + 50 kg nisip de cuarț sort 0,063 – 3,5 (acoperă cca. 2 m2 la 1 cm grosime strat)
 ca sigilare pentru închiderea porilor: cca. 300 g/m2 + 9 g Aditiv tixotropic TE 2K (acoperă cca. 1 m2) 

5 kg SET
4 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689149033 1 4903
1 kg CUTIE 1 palet = 198 cutii Comp. B 9002689149040 1 4904

Nisip de cuarț QS 98 (Quarzsand QS 98)
Nisipurile de cuarț sunt materii prime naturale minerale. Nisipurile de cuarț sunt spălate și uscate la foc, nu conțin 
vegetații și impurități, sorturile prezintă toleranțe reduse. Utilizate în tehnica finisajelor epoxidice și poliuretanice, ca 
adaos pentru realizarea mortarelor epoxidice de nivelare sau grosiere și pentru presărare în vederea obținerii punților 
de aderență, precum și pentru realizarea scafelor.

25 kg SAC 1 palet = 40 sac
0,1 – 0,2 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare) 9002689092186 9218
0,1 – 0,5 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare) 9002689112211 1 1221
0,3 – 0,8 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare) 9002689077060 7706
0,6 – 1,2 mm (nisip pentru umplere și pentru presărare) 9002689054283 5428
0,063 – 3,5 mm (nisip pentru mortare grosiere) 9002689103998 1 0399
3 – 5 mm (nisip pentru mortare drenante) 9002689162575 1 6257

ATENȚIE!  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. 
Pentru mostre contactați va rugăm reprezentanții noștri comerciali.

negru verde bej roșu
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•  versiegelungsfrei 
verwendbar

NOU

NOU

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Adaos tixotropic pentru finisaje epoxidice TE 2K 
(Tixotropiermittel Epoxy TE 2K)
Prin dozajul aditivului tixotropic TE 2K – cu fibre din polietilenă, fără conținut de azbest, în finisajele epoxidice sau poliu-
retanice, sunt influențate caracteristicile tehnice precum vâscozitate, timpul de lucru, etc. Aditivul tixotropic TE 2K face 
posibilă aplicarea finisajelor pe suprafețe în pantă sau pe suprafețe verticale, împiedică scurgerile și conferă stabilitate.

Consum:   Dozajul se stabilește în funcție de tipul rășinii și de condițiile de mediu. 
Recomandare: cca. 2 – 4 % din cantitatea de liant.

0,5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689141358 1 4135
3 kg CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689168461 1 6846

Adaos de umplere antiderapant RF 8
(Rutschhemmender Füllstoff RF 8)
Material cu granulometrie fină pentru amestecare cu sigilările reactive în scopul creșterii rezistenței la alunecare. Este 
recomandat și pentru sigilările incolore.

Consum:  Dozarea se face atât în funcție de tipul de rășină, cât și în funcție de condițiile de mediu. 
Recomandare: cca. 8% din cantitatea de rășină

1 kg CUTIE 5 buc. / cutie, 1 palet = 240 cutii 9002689168836 1 6883

beige 
RAL 1001

betongrau 
RAL 7023

zinkgelb 
RAL 1018

seidengrau 
RAL 7044

feuerrot 
RAL 3000

ockerbraun 
RAL 8001

verkehrsblau 
RAL 5017

blassbraun 
RAL 8025

smaragdgrün 
RAL 6001

tiefschwarz 
RAL 9005

signalgrau 
RAL 7004

reinweiß RAL 
9010

anthrazitgrau 
RAL 7016

schwarz/weiß 
RAL 9005/9010

Chipsuri colorate (Einstreuchips VF) 
Elemente decorative disponibile în diferite culori, se pot aplica peste vopsele și finisaje epoxidice, respectiv poliuretanice. 

Consum: cca. 25 – 400 g în funcție de aspectul dorit

1 kg DOZĂ PLASTIC 1 doză
beige RAL 1001 9002689161523 1 6152
zinkgelb RAL 1018 9002689161530 1 6153
feuerrot RAL 3000 9002689163763 1 6376
verkehrsblau RAL 5017 9002689161554 1 6155
smaragdgrün RAL 6001 9002689161561 1 6156
signalgrau RAL 7004 9002689161578 1 6157
anthrazitgrau RAL 7016 9002689161585 1 6158
betongrau RAL 7023 9002689161592 1 6159
seidengrau RAL 7044 9002689161608 1 6160
ockerbraun RAL 8001 9002689161615 1 6161
blassbraun RAL 8025 9002689161622 1 6162
tiefschwarz RAL 9005 9002689161639 1 6163
reinweiß RAL 9010 9002689161646 1 6164

5 kg SAC PLASTIC 1 palet = 33 saci
schwarz/weiß RAL 9005/9010 9002689161653 1 6165
signalgrau RAL 7004 9002689161660 1 6166
betongrau RAL 7023 9002689161677 1 6167
seidengrau RAL 7044 9002689161684 1 6168
tiefschwarz RAL 9005 9002689161691 1 6169
reinweiß RAL 9010 9002689161707 1 6170
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8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Produs pentru curățare Epoxi EP V4 (Epoxy Reiniger EP V4)
Produs pentru curățarea sculelor și echipamentelor utilizate la aplicarea rășinilor epoxidice.

5 litri BIDON 1 palet = 72 bidoane 9002689070542 7054

Produs pentru curățare UN 10 (PU Reiniger UN 10)
Produs pentru curățarea sculelor în urma aplicării sistemelor poliuretanice.

5 litri BIDON 1 palet = 72 bidoane 9002689136903 1 3690

Pastă de impregnare Cura IP 30 (Imprägnierpaste Cura IP 30)
Produs ecologic de îngrijire, pe bază de apă, cu utilizare universală. Are la bază combinație de materiale sintetice și 
conținut de ceară. Se usucă fără polișare și formează un film care respinge murdăria și rezistă la oboseală. La interior 
pentru tratamentul de îngrijire inițială precum și pentru întreținerea periodică a tuturor finisajelor pe bază de rășini 
reactive precum și pentru covoarele ceramice nelucioase.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m2

1 litru BIDON 10 bidoane / cutie, 1 palet = 280 bidoane 9002689121282 1 2128

Produs de curățare pe bază de acid Colo SR 30 
(Saurer Reiniger Colo SR 30)
Produs special, pe bază de acid, pentru îndepărtarea / curățarea resturilor de ciment, calcar, eflorescențe și a mur-
dăriei anorganice, la interior și exterior. Nu are efect coroziv asupra elementelor și suprafețelor metalice, datorită inhi-
bitorului de coroziune pe care îl conține. Pentru curățarea impurităților precum ciment, var, eflorescențe și murdărie 
anorganică. Produsul este concentrat și are un consum economic.

Consum: în funcție de gradul de murdărire

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002428121220 1 2122

Produs de curățare alcalin Colo AR 30 
(Alkalischer Reiniger Colo AR 30)
Produs special alcalin, pentru curățarea murdăriei intense organice la interior și exterior. Rețetă specială cu inhibitori 
de oxidare, pentru suprafețele metalice speciale – de exemplu suprafețele zincate nu sunt afectate. Soluția de curăța-
re AR 30, datorită combinației echilibrate de substanțe active de suprafață (tenside) și agenție ecologici, îndepărtează 
murdăria organică și depunerile precum uleiuri, grăsimi, gudron, lacuri și urmele agenților de îngrijire. Produsul este 
concentrat și are un consum economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 10 m², în funcție de gradul de murdărire

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121237 1 2123

Grund de curățare Colo GR 20 (Grundreiniger Colo GR 20)
Produs de curățare pentru îndepărtarea murdăriei în general, de casă și de stradă. Este neutru, nu afectează pielea și 
nici mediul. La interior și exterior pentru curățarea suporturilor cu urme de ulei, grăsimi, funingine etc. Se poate folosi 
pentru curățenia zilnică, produsul fiind concentrat și, ca urmare, economic.

Consum: 1 litru pentru cca. 100 m², în funcție de gradul de murdărire

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689121244 1 2124
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Set scule pentru finisaje epoxidice (Starterset Beschichten)
Conținut: gletieră, șpaclu mamă, lamele dințate EP (10 bucăți), suport rolă micro, rolă micro (3 bucăți), rolă pentru 
dezaerare, papuci cu cuie, mănuși, rolă trafalet (10 bucăți), suport rolă trafalet.

1 buc.
 Set scule pentru finisaje epoxidice 9002689165583 1 6558

Cântar (Waage)
Cântar electronic, cu afișaj digital, cu capacitate de până la 60 kg. Este funcțional și cu baterii.

1 buc. 3 buc. / cutie, 1 palet = 54 buc.
 Cântar 9002689306191 3 0619

NOU

NOU

NOU

NOU

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Șpaclu Mamă pentru lamela dințată schimbabilă 
(Mutterspachtel für auswechselbare Zahnschienen)

1 buc.
 28 cm, fără lamele de rezervă 9002689075721 7572

Șpaclu de suprafață (Flächenrakel)
Pentru aplicarea maselor de nivelare, a acoperirilor în grosimi uniforme de strat.

1 buc.
 Șpaclu de suprafață standard 9002689057574 5757
 Șpaclu de suprafață reglabilă 9002689094401 9440

Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă (Zahnschienen für Mutterspachtel)
1 buc. lamă 28 cm dințată  10 buc. / cutie 

 Tip șpaclu EP 9002689140672 1 4067
 Tip șpaclu R2 (fostul ZA 55) 9002689070627 7062

Suport rolă (Steckbügel)
25 cm. Suport rolă pentru aplicat lacuri și vopseluri.

1 buc.  9002689077367 7736

Bară telescopică (Teleskopstange)
Bară telescopică metal. 110 – 200 cm.

1 buc.  9002689056553 5655

Gletieră metalică (Glättkelle Metall)
Gletieră cu foaie din oțel călit. Dimensiuni: 280 x 130 x 0,7 mm 

1 buc. 9002689122111 1 2211
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Rolă pentru lacuri (Lackroller)
Pentru aplicarea lacuilor pe bază de apă, a grundurilor pe bază de rășini, a sigilărilor, etc. Nu se formează scame.

1 buc.  Rolă pentru lacuri W 60 cm 9002689168973 1 6897
1 buc.  Rolă pentru lacuri Micro 25 cm 9002689084570 8457
1 buc.  Rolă de velur pentru lacuri 10 cm 9002689165552 1 6555

NOU

NOU
Rolă pentru dezaerare 60/11 (Entlüftungsrolle 60/11)
Pentru dezaerarea șapelor autonivelante și a finisajelor epoxidice.
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 60 cm.

1 buc. 4001941060142 1 6894

Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 (Rollerbügel verstellbar 60)
60 cm. Suport pentru rola pentru lacuri și pentru rola de dezaerare.

1 buc.  9002689168959 1 6895NOU

NOU

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Gletieră tip spadă 80 (Schwertglätter 80)
Gletieră tip spadă din oțel călit, inoxidabil. Dimensiuni: 80/115 x 500 x 1,0 mm.

1 buc. 9002689122142 1 2214

Rolă mică pentru dezaerare (Entlüftungsrolle small)
Pentru dezaerarea maselor de egalizare și a finisajelor epoxidice.   
Lungime țepi: 11 mm. Lățime: 25 cm. Diametru rolă: 70 mm. Inclusiv suport.

1 buc. 9002689057598 5759

Pistol de mână pentru cartușe de 310 ml
(Handpistole für 310 ml Kartusche)
Pistol de mână pentru toate cartușele de 290 ml și 310 ml, precum Chitul poliuretanic Murexin PU 15.

1 buc. 9002689141099 1 4109

Pistol de mână (Handpistole)
Pistol special pentru aplicarea etanșanților la ambalaj tip salam, precum Chitul poliuretanic Murexin PU 15. 

1 buc. 9002689075028 7502

Șpaclu cu lamelă de cauciuc (Gummibesen)
Șpaclu din aluminiu cu lamelă de cauciuc. Lățime: 60 cm.

1 buc. 9002689122180 1 2218

Papuci cu cuie (Nagelschuhe)
Papuci cu cuie cu centuri de fixare. Disponibili într-o singură mărime.

1 pereche 9002689057604 5760
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Paletă de malaxare pentru hidroizolații bituminoase BR 14 
(Rührstab BR 14 Bitumen)
Cele 4 brațe rotunjite ale paletei de malaxare împiedică înglobarea bulelor de aer în material. Este ideală pentru toate 
materialele la care este importantă împiedicarea înglobării bulelor de aer. Este ideală pentru malaxarea hidroizolațiilor 
bituminoase.

1 buc. 9002689139294 1 3929

Paletă de malaxare pentru mortare și rășini MHR 14 
(Rührstab MHR 14 Mörtel & Harz)
Cele 3 spire curbate ale paletei de malaxare asigură o pătrundere ușoară în material. Din acest motiv chiar și materia-
lele extrem de vâscoase se pot omogeniza rapid, cu eforturi reduse. Este recomandată de asemenea pentru mortare, 
rășini reactive, șape autonivelante, adezivi și hidroizolații fără conținut de bitum.

1 buc. 9002689139812 1 3981

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

8. PRODUSE AUXILIARE & SCULE (Zusatzprodukte & Werkzeuge)

Aparat pentru pulverizare (Sprühgerät)
Aparat universal de pulverizare sub presiune, pentru exigențe ridicate. Recipient de presiune ergonomic cu capaci-
tate de 5 litri. Aparat verificat TÜV/GS, funcționează la presiune de 4 bari. Capacitate bună de mixare datorită formei 
speciale a recipientului. Recomandat pentru toate protecțiile anti-evaporare Murexin.

1 buc. 9002689107231 1 0723

Malaxor MIX 16 (Rührwerk MIX 16)
Malaxor cu supraveghere electronică a temperaturii în cazul suprasolicitărilor și cu trepte de reglare a rotațiilor, 
pentru o funcționare controlată, la viteza optimă de rotație. Putere constantă în toate treptele de rotație. Treapta 
1 de rotație este robustă, dimensionată optim pentru a genera un moment de rotație puternic. Mâner ergonomic 
pentru o utilizare ușoară: greutate redusă, brațele utilizatorului sunt relaxate, poziția corpului este verticală, pentru un 
efort cât mai mic și confortabil. Este dotat cu sistem anti-alunecare la vibrații. Protecție stabilă împotriva murdăririi 
și deteriorării mașinii. Malaxorul este ideal pentru aplicatori îndeosebi atunci când se lucrează în ciclul inferior de 
turație. Recomandat pentru următoarele tipuri de materiale: mortare de consistență plastică până la mortare grele, 
tencuieli, șape, betoane.
Notă: Paleta de malaxare nu este inclusă!

1 buc. 9002689139287 1 3928

Șervețele pentru curățare R 500 (Reinigungstücher R 500)
Șervețele umede din fibre de bumbac, absorbante pentru curățarea perfectă a murdăriei. Sunt testate dermatologic
și nu atacă pielea. Speciale pentru curățarea mâinilor și sculelor de resturile de adezivi poliuretanici și de rășini bi-
componente în stare neîntărită. O doză conține 80 de șervețele.

Consum: în funcție de utilizare

1 buc. DOZĂ 8 buc. / cutie, 1 palet = 288 buc. 9002689112334 1 1233
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Murexin. Das hält.

Murexin
Bauwerks-abdichtung 2K BF

• Bitumenfrei • Überstreich- und überputzbar 
• Lösemittelfrei • Rissüberbrückend • Reinigung mit Wasser • Keine Grundierung erforderlich

Murexin. Das hält.

Murexin
Bauwerks-
abdichtungsbahn 

SK 100 
selbstklebend

•  Selbstklebende Dichtungsbahn 

gemäß DIN 18195 /EN 13969

•  Kaltselbstklebende Bitumenbahn 

mit HDPE-Trägerfolie

•  Feuchtigkeitsssperre (Typ A) 

und Grundwassersperre (Typ T)

www.murexin.ro 

• Hidroizolații fără conținut de bitum
• MUREXIN Sisteme de hidroizolații

• Amorsă pentru hidroizolații AG 3
• Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF 
• Hidroizolație perimetrală 2K BF
• Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor cores-
pund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importan-
tă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor 
reglementări ce vizează materialele de construcții. Decla-
rația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului 
de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că 
acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu 
care sunteți întotdeauna în siguranță.

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece 
nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. 
De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor 
de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele 
utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă 
o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

NOU

NOU

Murexin. Das hält.

MurexinBauwerks-abdichtungMaximo 1K BF
Ihr Plus Produkt:

Bitumenfrei undverarbeitungsfertig!

Instrumente utile pentru activitatea 
dumneavoastră profesională
Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă 
ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri 
rapide la întrebările dumneavoastră. 

Fișe informații produse

Broșuri Declarații de performanță 

Referințe
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A.

www.murexin.ro

Highlights
Datorită multitudinii de hidroizolații superioare pe 
bază de bitum sau fără conținut de bitum, dis-
ponibile în portofoliul propriu, MUREXIN pune la 
dispoziția profesioniștilor sisteme sigure de hi-
droizolare pentru aplicații începând de la subsol 
și până la acoperiș.
Pentru protecția suprafețelor orizontale a ele-
mentelor de construcție împotriva umidității, 
MUREXIN a dezvoltat Hidroizolația specială 
X-Bond MS-A99, pentru suprafețele verticale 
a dezvoltat produsul universal, fără conținut de 
solvenți – Hidroizolație perimetrală 2K BF, pre-
cum și un produs monocomponent, fără conținut 
de solvenți – Hidroizolația perimetrală Maximo 
1K BF. Hidroizolațiile 1K BF și 2K BF se eviden-
țiază prin prelucrarea ușoară, pe aproape toate 
tipurile de suporturi. Ca amorsă opțională pentru 
toate cele trei hidroizolații se recomandă Amorsa 
pentru hidroizolații AG 3, care de altfel se pre-
tează și pentru toate hidroizolațiile bituminoase. 
Această amorsă superioară este colorată în al-
bastru și este gata preparată. În ceea ce priveș-
te hidroizolațiile bituminoase, MUREXIN vă pune 
la dispoziție atât produse armate cu fibre, cât și 
produse cu adaosuri de perle de polistiren, care 
își păstrează elasticitatea în condiții de tempe-
raturi scăzute și au o prelucrare ușoară. Lipirea 
plăcilor perimetrale se poate realiza în siguranță 
cu aceleași produse MUREXIN utilizate pentru hi-
droizolare.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți 
găsi la următoarele pagini:

Amorsă pentru hidroizolații AG 3 129
Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF 131
Hidroizolație perimetrală 2K BF 131
Hidroizolație specială X-Bond MS-A99 132

A.  MUREXIN Hidroizolarea fundațiilor

Filme aplicare
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1. Grunduri

Hidroizolație bitum 
BS 1 K Profi

Hidroizolație bitum 
1K PS

Hidroizolație bitum 
1K Express

Hidroizolație bitum 
2K Standard

Hidroizolație bitum 
2K PS

Componente monocomponent monocomponent monocomponent bicomponent bicomponent

Clase de expunere la apă 
conform DIN 18533 W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E W1-E; W4-E W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E W1-E; W2.1-E; W3-E; W4-E

Grosime strat proaspăt 
W1-E; W4-E 3,5 - 4,0 mm 4,5 - 5,0 mm  3,5 - 4,0 mm 4,5 - 5,0 mm 4,5 - 5,0 mm

Grosime strat uscat 
W1-E; W4-E 3,1 - 3,6 mm 3,1 - 3,4 mm 3,1 - 3,6 mm 3,1 - 3,4 mm 3,2 - 3,6 mm

Grosime strat proaspăt 
W2.1-E; W3-E 4,5 - 5,0 mm nu este permis 4,5 - 5,0 mm 6,0 - 6,5 mm 6,0 - 6,5 mm

Grosime strat uscat 
W2.1-E; W3-E  4,1 - 4,5 mm nu este permis  4,1 - 4,5 mm 4,4 - 4,7 mm 4,3 - 4,6 mm

Rezistența la ploaie după 3 ore după 8 ore după 3 ore după 7 ore după 5 ore

Grund recomandat Amorsă hidroizolații AG 3

Consum pentru 2 straturi 
W1-E; W4-E cca. 3,5 l/m2 cca. 4,5 l/m2 cca. 3,5 l/m2 cca. 4,5 kg/m2 cca. 4,5 l/m2

Consum pt. 2 straturi 
W2.1-E; W3-E cca. 4,5 l/m2 nu este posibil cca. 4,5 l/m2 cca. 6,0 kg/m2 cca. 6,0 l/m2

Consum lipire plăci 
perimetrale cca. 2,0 l/m2 cca. 2,0 l/m2 cca. 2,0 l/m2 cca. 2,0 kg/m2 cca. 2,0 l/m2

Aplicare strat următor 
W1-E; W4-E proaspăt în proaspăt 

Aplicare strat următor 
W2.1-E; W3-E după întărirea stratului 1 nu este permis după întărirea stratului 1

Lucrabilitate - - - cca. 1,5 h (la 20°C) cca. 1,5 h (la 20°C)

Paletă malaxare gata preparat turație redusă + paleta malaxare BR 14

Rezistența la difuzia 
vaporilor de apă (valoare µ) cca. 7.500 cca. 5.000 cca. 8.500 cca. 30.000 cca. 12.000

În cadrul standardizării europene pentru realizarea 
„Acoperirilor în pat gros pentru hidroizolații din bi-
tum cu rășini modificate” (pe scurt ABM), există de 
la jumătatea anului 2014, prin EN 15814 o regle-
mentare care definește cerințele pentru produse și 
criteriile de testare. Norma DIN 18195, care a fost 
valabilă mulți ani și care a reglementat execuția 
hidroizolațiilor perimetrale în funcție de diferitele 
tipuri de solicitări, a fost înlocuită de la jumătatea 
anului 2017 de DIN 18533 „Hidroizolarea elemen-
telor de construcție în contact cu solul – Partea 1: 
Cerințe, principii de proiectare și de execuție”.

În locul tipurilor de solicitări la umiditate utilizate 
până acum (umiditatea solului, apă fără presiune, 
apă de infiltrații cu acumulare, apă sub presiune), 
noua Normă DIN 18533 descrie așa numitele „Cla-
se de expunere la apă”. Acoperirile în pat gros 
pentru hidroizolații din bitum modificat cu polimeri 
(ABM) sunt descrise acum ca „Acoperiri în pat 
gros pentru hidroizolații din bitum cu polimeri mo-
dificați (ABPM). 

Noutăți în ceea ce privește standardul 
pentru execuția hidroizolațiilor 
elementelor de construcție
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. GRUNDURI (Grundieren)

       

•  consolidează 
suportul

•  colorată
•  fără conținut de 

solvenți
•  gata preparată 

•  ca amorsă pentru 
membranele 
aplicabile la flacără

•  pentru 
împrospătarea 
suprafețelor din 
asfalt

      

Amorsă pentru hidroizolații AG 3 
(Abdichtungsgrund AG 3)
Amorsă superioară, minerală, fără conținut de solvenți, cu capacitate de consolidare și de penetrare ridicată a supor-
tului. Are la bază compuși ecologici, este colorată albastru pentru controlul la aplicare. Este recomandată la interior 
și exterior pentru consolidarea suporturilor minerale friabile, absorbante. Pentru asigurarea aderenței hidroizolațiilor 
minerale, bituminoase, a celor silanice MS-polimer. De asemenea este recomandată pentru egalizarea absorbției sub 
șapele autonivelante minerale, sub tencuieli și mortare de reparații și de subturnări, precum și înainte de realizarea 
vopsitoriilor monocomponente la pardoseli și pereți.

Consum: cca. 150 g/m2 în funcție de absorbția suportului

5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689159025 1 5902
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689159612 1 5961

Vopsea bituminoasă 111 N (Isolieranstrich 111 N)
Emulsie bituminoasă cu conținut de solvenți, fără umpluturi, cu elasticitate durabilă și miros redus. Este rezistentă la 
acizii diluați (cu excepția celor oxidanți) și la leșii diluate de concentrație până la 2%. Recomandată la interior și exte-
rior ca protecție a fundațiilor (min. 3 straturi), ca amorsă pentru acoperirile bituminoase aplicabile la rece sau la cald și 
pentru lipirea foliilor și cartonului bituminos. Este recomandată de asemenea ca grund înainte de aplicarea hidroizo-
lațiilor bituminoase, ca vopsea la acoperișuri pentru lucrările de reparații ale membranelor, cartoanelor bitumi noase și 
a membranelor aplicabile cu flacără, pentru reîmprospătarea suprafețelor din asfalt, pentru etanșarea foselor septice 
și a rezervoarelor de colectare a dejecțiilor animale, precum și ca vopsea la acoperișuri pentru reabilitarea benzilor de 
carton bituminos. În cazul temperaturilor scăzute se recomandă diluarea cu max. 5% Epoxy Reiniger EP V4.

Consum:  ca amorsă sub hidroizolațiile bituminoase: cca. 0,15 litri/m² 
ca amorsa sub membranele aplicabile la flacără: cca. 0,30 litri/m² 
ca strat de izolare și de protecție pentru acoperișuri: cca. 0,25 litri/m2, min. 2 straturi 
ca strat de împrospătare pe asfalt: cca. 0,15 litri/m2

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii 9002689072102 7210
10 litri CUTIE 1 palet = 42 cutii 9002689053873 5387
25 litri CUTIE 1 palet = 16 cutii 9002689172109 1 7210
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Etanșeitate garantată
Hidroizolațiile Murexin fără conținut de bitum, sunt extrem 
de flexibile, rezistente la UV, nu conțin solvenți și au capa-
citate de preluare a fisurilor. Principalul domeniul de aplica-
re îl reprezintă hidroizolarea pereților exteriori ai subsoluri-
lor în zona perimetrală. De asemenea se pot aplica în zona 
de soclu în cadrul sistemelor termoizolante. Produsele sunt 
testate conform principiilor de testare pentru acordarea 
certificatului pentru produsele de hidroizolare pe bază de 
rășini fluide a elementelor de construcție. 

Cel mai important avantaj al hidroizolației fără conținut de 
bitum Maximo 1K BF îl reprezintă aplicarea ușoară, sigu-
ră și rapidă deoarece produsul este livrat gata preparat. 
Timpul necesar malaxării și eventualele erori la malaxare 
sunt excluse. Domeniul de utilizare îl reprezintă protecția 
elementelor de construcție în contact cu solul împotriva 
umidității.

Hidroizolație 
perimetrală

Maximo 1K BF

Hidroizolație 
perimetrală

2K BF 

Hidroizolație 
specială
MS-A 99

Componente monocomponent bicomponent monocomponent

Tipuri de solicitări Principii de testare 
pentru rășini fluide

Principii de testare 
pentru șlamuri de 
etanșare minerale

Etanșarea elemen-
telor de construcție 
(conform ETAG 005)

Grosime strat cca. 2 mm cca. 2,3 mm cca. 2 mm

Rezistența la ploaie după 4 ore după 3 ore după 3 ore

Grund recomandat eventual Amorsă AG 3 (necesar numai pentru suporturile puternic 
absorbante sau pentru suporturile friabile)

Consum pentru 
2 straturi cca. 3,0 kg/m2 cca. 4,0 kg/m2 cca. 3,0 kg/m2

Consum lipire plăci 
perimetrale cca. 1,5 kg/m2

Aplicare strat 
următor cca. 24 h cca. 12 h cca. 24 h

Etanșeitate la apă până 2,5 bar

Capacitate preluare 
fisuri cca. 2 mm

Rezistența la difuzia 
vaporilor de apă 
(valoare µ)

cca. 1.000 cca. 500 cca. 1.000

Lucrabilitate - cca. 45 min (la 20°C) -

Paletă malaxare gata preparată
turație redusă + 
paleta malaxare 

MHR 14
gata preparată

Hidroizolații perimetrale 
– fără conținut de bitum
MUREXIN contribuie la protecția sănătății branșei aplicatorilor prin introducerea 
Hidroizolației perimetrale 2K BF și a Hidroizolației perimetrale Maximo 1K BF și 
astfel este pionier pe acest segment.

2. Hidroizolații

Fișă informații
produs

Hidroizolație perimetrală 
Maximo 1K BF

Murexin. Das hält.

Murexin
Bauwerks-
abdichtung
Maximo 1K BF

Ihr Plus Produkt:

Bitumenfrei und

verarbeitungsfertig!

• Ecologică
• Fără conținut de bitum
• Gata preparată
• Cu capacitate de preluare a fisurilor până la 2 mm
• Etanșeitate la apă sub presiune până la 2 bari

Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 131

www.murexin.ro 

Broșură

• Are rol de consolidare
• Colorată
• Fără solvenți
• Gata preparată

Amorsă pentru hidroizolații 
AG 3
Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 129

www.murexin.ro 

NOU

NOU
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Produs Descriere EAN Cod Articol

Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF 
(Bauwerksabdichtung Maximo 1K BF)
Hidroizolație monocomponentă, fără conținut de bitum, fără solvenți, extrem de flexibilă, cu capacitate de preluare a fisu-
rilor, pentru protecția împotriva umidității a elementelor de construcție în contact cu solul. Testată conform principiilor de 
testare a hidroizolațiilor fluide. Este recomandată și pentru etanșarea în zona de soclu a sistemelor termoizolante WDVS.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 130

13 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689305446 3 0544
25 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii 9002689168843 1 6884

  

   

• gata preparată
• consum redus

NOU

NOU

•  poate fi vopsită
•  poate fi tencuită

NOU

NOU

    

   

      

NOU

NOU

3. HIDROIZOLAȚII BITUMINOASE (Abdichtungen bituminös)

2. HIDROIZOLAȚII FĂRĂ CONȚINUT DE BITUM (Abdichtungen bitumenfrei)

Hidroizolații perimetrale, superioare, fără conținut de solvenți, aditivate, stabile, cu capacitate de preluare a fisurilor, pentru suprafețe interioare și exterioare. 
Pentru prelucrare manuală și mecanizată, testate conform reglementărilor în vigoare. Pentru hidroizolarea elementelor de construcție, precum fundații, pereți în 
subsoluri, pardoseli în subsoluri, garaje subterane, cămine de vizitare, planșee peste etaj.

Produs Descriere EAN Cod Articol

Hidroizolație perimetrală 2K BF
(Bauwerksabdichtung 2K BF)
Șlam pentru hidroizolații, bicomponent, mineral, fără conținut de bitum, ecologic, cu consum optimizat, care poate fi vopsit 
și tencuit, reprezintă un suport optim pentru sistemele termoizolante. Este recomandat de asemenea pentru hidroizolarea 
exterioară a bazinelor de apă și a bazinelor de ape uzate, poate fi utilizat cu succes pe suporturi variate, precum pentru 
rea lizarea detaliilor și a zonelor de racord pe lemn, bitum și materiale plastice. Este recomandat de asemenea la pereți și 
pardoseli sub placajele ceramice, pentru hidroizolarea băilor, a dușurilor, a teraselor și balcoanelor conform EN 14891.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 130

SET (CUTIE + SAC integrat)
8,32 kg SET 1 palet = 39 cutii 9002689161028 1 6102
25 kg SET 1 palet = 12 cutii 9002689149859 1 4985

Hidroizolație bituminoasă 1K Express
(Dickbeschichtung 1K Express) 
Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren și cu conținut ridicat de părți solide, 
extrem de rapidă, gata preparată, specială pentru aplicarea mecanizată, recomandată și pentru lipirea plăcilor perime-
trale din polistiren extrudat XPS.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 128

32 litri CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689106616 1 0661

Hidroizolație bituminoasă 1K PS (Dickbeschichtung 1K PS)
Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren, gata preparată.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 128

30 litri CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689075936 7593

Hidroizolație bituminoasă BS 1K Profi
(Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi)
Hidroizolație bituminoasă monocomponentă, cu conținut de perle de polistiren, gata preparată, recomandată și pen-
tru lipirea plăcilor perimetrale din polistiren extrudat XPS. Livrare numai la palet.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 128

32 litri CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689142935 1 4293
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Produs Descriere EAN Cod Articol

    

3. HIDROIZOLAȚII BITUMINOASE (Abdichtungen bituminös)

    

    

GEPRÜFT
ETAG-005 

•  conform DIN 18195 
/ EN 13969

•  bandă autoadezivă 
cu suport din 
HDPE

•  barieră împotriva 
umidității (Tip A) și 
barieră împotriva 
apei freatice (Tip T)

NOU

NOU

•  hidroizolație 
testată pentru 
elementele de 
construcție

• gata preparată
•  pentru suprafețe 

verticale și 
orizontale

4. HIDROIZOLAȚII SPECIALE (Spezialabdichtungen)

Hidroizolație bituminoasă 2K Standard
(Dickbeschichtung 2K Standard)
Hidroizolație bituminoasă, bicomponentă, armată cu fibre, recomandată de asemenea pentru lipirea plăcilor din polis-
tiren extrudat XPS, în zona perimetrală.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 128

SET (CUTIE + SAC integrat)
32 kg CUTIE 1 palet = 12 cutii 9002689154006 1 5400

Hidroizolație bituminoasă 2K PS
(Dickbeschichtung 2K PS)
Hidroizolație bituminoasă, bicomponentă, cu conținut de perle de polistiren, recomandată de asemenea pentru lipirea 
plăcilor din polistiren extrudat XPS, în zona perimetrală.

Consum:  a se consulta tabelul de la pagina 128

SET (CUTIE + SAC integrat)
30 litri SET 1 palet = 12 cutii 9002689075349 7534

Produs Descriere EAN Cod Articol

Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru construcții SK 100 
(Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend)
Banda hidroizolantă pentru construcții SK 100 este o bandă bituminoasă de etanșare autoadeziva – cu lipire la rece, 
cu suport din HDPE (High-density polyethylene). Produsul este testat conform cerințelor DIN 18195. Banda hidroizo-
lantă SK 100 este recomandată pentru realizarea hidroizolațiilor monostrat peste elementele de construcție în contact 
cu solul (pereți exteriori subsoluri, pardoseli, fundații, etc.) împotriva umidității solului și a apei de infiltrații fără acu-
mulări (DIN 18195-4), împotriva apei fără presiune (DIN 18195-5), precum și pentru hidroizolarea camerelor umede 
(băi, dușuri). Lățime: 1 m.

21 m2 ROLĂ 1 palet = 15 role 9002689163756 1 6375

Hidroizolație specială X-Bond MS-A99
(Spezialabdichtung X-Bond MS-A99)
Hidroizolație superioară, monocomponentă, flexibilă, cu miros neutru, gata preparată, testată ca hidroizolație pentru 
elementele de construcție și pentru acoperișurile circulabile, bazată pe tehnologia MS-Polimer, poate fi aplicată sub 
diverse covoare de pardoseală, precum placaje ceramice sau covoare decorative din piatră naturală, etc. Produsul 
este ecologic, nu conține apă, solvenți sau silicon. Hidroizolația specială este elastică în timp și rezistentă la intem-
perii. Produsul are aplicare universală, pentru etanșare împotriva aerului și a umidității în spații interioare și exterioare, 
atât pe suprafețe orizontale cât și verticale, precum la pereți, pardoseli, la terase acoperiș circulabile, piscine, cister-
ne, camere de baie, bucătării etc, ca etanșare la aer în cadrul caselor pasive, în zona ferestrelor, a glafurilor, a stră-
pungerilor de conducte, etc. Ca hidroizolație alternativă, sub diferite covoare ceramice, din piatră naturală și artificială.

Consum: cca. 1,3 kg/m2 per mm grosime strat (min. 2 straturi)

13 kg CUTIE 1 palet = 33 cutii 9002689121893 1 2189
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Produs Descriere EAN Cod Articol

    

       RM P
GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012

•  testată pentru 
contactul cu apa 
potabilă

      

4. HIDROIZOLAȚII SPECIALE (Spezialabdichtungen)

Izolație silozuri SL 100 (Silolack SL 100)
Emulsie bituminoasă cu conținut redus de solvenți, fără umpluturi, cu elasticitate durabilă și cu rezistență ridicată. 
Recomandată la interior și exterior ca strat de protecție pentru instalațiile de epurare și pentru instalațiile de biogaz, 
pentru fosele septice și bazinele de colectare a dejecțiilor animale, precum și pentru bazinele de colectare a acizilor 
lactici, a acizilor rezultați din fructe și a acizilor de fermentare. În cazul temperaturilor scăzute se recomandă diluarea 
cu max. 5% Epoxy Reiniger EP V4.

Consum: cca. 0,15 – 0,20 kg/m² per strat

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii 9002689375906 3 7590
10 litri CUTIE 1 palet = 42 cutii 9002689275909 2 7590
25 litri CUTIE 1 palet = 16 cutii 9002689175902 1 7590

Hidroizolație universală PU 500
(Universal Abdichtung PU 500)
Hidroizolație poliuretanică universală, bicomponentă elastică, fără conținut de solvenți, aplicabilă la rece pe suprafețe 
orizontale și verticale. Utilizare universală în spații interioare și exterioare, pe suprafețele grunduite în prealabil cu 
rășini reactive. Hidroizolație împotriva umidității pentru diferite suprafețe la pereți și pardoseli. Este aplicabilă ca hi-
droizolație alternativă conform EN 14891, ÖNORM B3407 W1-W6 și conform fișei ZDB (Asociația centrală a industriei 
construcțiilor din Germania), pentru clasa de solicitări la umiditate A0 și B0 și claselor de solicitări A, B și C conform 
principiilor de testare pentru certificare.

Consum: cca. 1,4 kg/m2 per mm grosime strat

23,2 kg SET
20 kg CUTIE 1 palet = 16 cutii, Comp. A 9002689088622 8862
3,2 kg CUTIE 1 palet = 99 cutii, Comp. B 9002689070696 7069

Mortar de hidroizolare DS 28
(Dichtungsschlämme DS 28)
Hidroizolație minerală, cu întărire hidraulică, pe bază de ciment, aditivată cu rășini și rezistentă la sulfați, specială 
pentru contactul cu apa potabilă, conform principiilor de testare actuale. Recomandată la interior și exterior pentru 
hidro izolarea orizontală și verticală împotriva apei fără presiune a fundațiilor, a plăcilor de fundare, a pereților subso-
lurilor, a zidurilor de sprijin și în special pentru hidroizolarea bazinelor de apă și a bazinelor de ape uzate, a instalațiilor 
de tratare a apei, a galeriilor și a tunelurilor, a cisternelor. Ca barieră împotriva umidității sub zidării, ca hidro izolație 
împotriva presiunii negative și pentru realizarea scafelor.

Consum:  hidroizolație împotriva umidității solului: cca. 2 – 3 kg/m² 
hidroizolație împotriva apei de infiltrații și a apei fără presiune: cca. 4 – 5 kg/m² 

6 kg SAC 1 palet = 84 saci
gri 9002628084203 8420

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
gri 9002689075004 7500
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5. ETANȘAREA ROSTURILOR (Fugenabdichtungen)

Elastic Vergussmasse PU 50 Fugenmasse PU 15

Etanșant

Șnur de rost

Etanșant rosturi prin turnare PU 50
Elastic Vergussmasse PU 50

Chit poliuretanic PU 15
Fugenmasse PU 15

L = H x 2

H = Înălțime

Etanșant rosturi la cald HM 250 
(Heißvergussmasse HM 250)
Masă bituminoasă de etanșare a rosturilor, aplicabilă prin turnare, pentru etanșarea rosturilor orizontale con-
form DIN 1996 și RVS 13542. Deformabilă, elasto-plastică nu este casantă și poate fi supusă rapid la solicitări. 
Recomandată la interior și exterior pentru rosturi orizontale sau cu ușoară pantă și de asemenea pentru rostu-
rile supuse solicitărilor la apă.

Consum: cca. 1,3 kg per litru cavitate rost

6 kg CUTIE 1 palet = 75 cutii 9002689127741 1 2774

Amorsă pentru chit poliuretanic PU 150 (Primer PU 150)
Amorsă pentru cu rol de asigurare a aderenței ridicate pentru masele de etanșare poliuretanice. Uniformizează gradul 
de absorbție al suportului și asigură aderența maselor de etanșare pe flancurile rosturilor. Recomandată la interior și 
exterior, atât pe suporturi absorbante, cât și neabsorbante înainte de închiderea cu masele poliuretanice elastice de 
etanșare Murexin – Etanșant elastic PU 50 și Chit poliuretanic PU 15.

Consum: 1 litru pentru cca.150 m de rost (în funcție de suport)

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689070320 7032

Șnur de rost (Fugenschnur)
Șnur din polietilenă expandată, pentru colmatarea rosturilor adânci.

100 m ROLĂ 5 role / cutie, 1 palet = 10 role
6 mm 9002689077497 7749
10 mm 9002689177494 1 7749
15 mm 9002689176435 1 7643

50 m ROLĂ 5 role / cutie, 1 palet = 10 role
25 mm 9002689277491 2 7749

Etanșant rosturi prin turnare PU 50 
(Elastic Vergussmasse PU 50)
Masă elastică, bicomponentă, pe bază de poliuretan, cu elasticitate durabilă, aplicabilă prin turnare, rezistentă la 
chimicalii, autonivelantă, stabilă la variații de temperatură (la căldură nu se înmoaie, iar la frig nu devine casantă). Este 
rezistentă la acizi și leșii diluate, la uleiuri. Recomandată la interior și exterior pentru etanșarea rosturilor de dilatație 
la pardoselile industriale, la șape, parcări auto, la construcția de drumuri, în hale de depozitare și în spații comerciale. 
Prin adăugarea de adaos tixotropic Murexin Epoxy TE 2K (5 – 7%) se pot turna rosturi cu panta de până la 30°.

Consum: 1 set acoperă cca. 50 m de rost cu lățimea de 10 mm

6 kg SET
5,5 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii Comp. A 9002689071921 7192
0,5 kg CUTIE 1 palet = 200 cutii Comp. B 9002689072072 7207
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•  pentru etanșarea 
rosturilor la 
pardoselile 
industriale

NOU

NOU

5. ETANȘAREA ROSTURILOR (Fugenabdichtungen)

Chit poliuretanic PU 15 (Fugenmasse PU 15)
Masă de etanșare poliuretanică, monocomponentă, cu miros neutru, elasticitate durabilă, rezistentă la chimicalii și 
la UV, cu aderență ridicată la flancurile rosturilor. Cu utilizare universală, în spații interioare și exterioare, pentru re-
alizarea rosturilor de dilatație și de racord în zona perete-pardoseală. Special pentru suprafețele supuse solicitărilor 
chimice precum, benzinării, bucătării industriale, piscine, suprafețe industriale.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 m de rost cu lățimea de 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 1248 cartușe
gri 9002689054306 5430
negru 9002689054139 5413

600 ml TIP SALAM 12 suluri / cutie, 1 palet = 660 suluri
gri 9002689079828 7982

Profil rost de lucru 15 cm (Fugenblech kraftschlüssig 15 cm)
Profil din tablă de oțel zincată protejată pe ambele părți cu hârtie siliconată și plasă de armare din butil-cauciuc 
pentru etanșarea rosturilor de lucru la turnarea betoanelor. Stratul de butil-cauciuc reacționează cu laptele de ciment 
proaspăt și se realizează astfel aderența profilului cu betonul.

2,3 m BUCATĂ 30 buc. / cutie, 1 palet = 600 buc. 9002689107217 1 0721

Piesă pentru montaj Profil rost de lucru (Haltebügel für Fugenblech)
Pentru montajul profilului rost de lucru 15 cm, înainte de realizarea lucrărilor de betonare.

1 buc. 40 buc. / cutie, 1 palet = 800 buc. 9002689086048 8604

Etanșant special X-Bond MS-D81
(Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81)
Masă de etanșare monocomponentă, pe bază de silan-polimer, fără conținut de solvenți, izocianați și fără silicon, cu 
miros neutru, rezistență la UV și la factorii climatici, etanșă la apă, cu capacitate de deformare elastică la întindere de 
până la 20%. Rezistență împotriva atacului ciupercilor și bacteriilor. Recomandat la interior și la exterior pentru închi-
derea rosturilor de dilatație, a rosturilor între perete-pardoseală, precum și pentru închiderea rosturilor între placajele 
ceramice și diferite alte materiale, ex.: căzi de baie, tocuri de uși, etc. Se poate utiliza și la piatră naturală. Suprafața 
masei de etanșare poate fi vopsită, produsul este utilizabil și pentru lipire.

Consum: 1 cartuș pentru cca. 10 ml de rost cu lățimea de 5 mm

290 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe
weiß – alb 9002428306024 3 0602
grau – gri 9002428306055 3 0605
manhattan 9002428306093 3 0609
silbergrau 9002428306079 3 0607
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6. PRODUSE COMPLEMENTARE (Zusatzprodukte)

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)
Plasă de fibră de sticlă rezistentă la alcalii pentru armarea straturilor de hidroizolație. Lățime: 1 m.

50 m ROLĂ 1 m 1 palet = 33 role 9002438167868 1 6786

Bandă de etanșare DB 70 (Dichtband DB 70)
Bandă elastică de etanșare la îmbinări între perete și pardoseală și între pereți. Impermeabilă la apă, rezistentă chimic 
la acizi diluați, leșii, soluții de sare. Este componentă a sistemelor de hidroizolare, se înglobează în stratul de hidro-
izolație. Rugoasă pe ambele fețe și marcată la metru.

10 m ROLĂ 1 palet = 392 role
12 cm lățime 9002428040096 4009

50 m ROLĂ 1 palet = 100 role
12 cm lățime 9002428040102 4010

colț BUCATĂ 25 buc. / cutie
colț exterior 12 cm 9002428053713 5371
colț interior 12 cm 9002428053720 5372

25 m ROLĂ 1 palet = 48 role
24 cm lățime 9002428101063 1 0106

Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50 
(Dichtband selbstklebend DBS 50)
Bandă de etanșare autoadezivă din butil-polipropilenă acoperită cu hârtie siliconică. Componentă a sistemelor de 
hidroizolare pentru pereți și pardoseli. Pentru etanșarea în zona îmbinărilor și a zonelor de colț.

25 m ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 120 role 9002428137796 1 3779

Cap pulverizator Colocura SK 1 (Sprühkopf Colocura SK 1)
Se utilizează pentru aplicarea Soluției universale de netezire UG 1, cât și pentru produsele uzuale din gama de cu-
rățare.

1 buc. 500 buc. / cutie 9002689121886 1 2188

Soluție universală de netezire UG 1 (Universal Glätter UG 1) 
Soluția universală de netezire UG 1 este recomandată pentru netezirea tuturor etanșărilor siliconice și poliuretanice, 
precum și pentru chiturile siliconice Murexin pentru piatră naturală. Soluția UG 1 are proprietatea că reduce tensiu-
nile în masa materialului, astfel încât face posibilă modelarea ușoară a materialului. Este recomandată pentru utilizare 
atât în spații interioare cât și exterioare.
 
Consum: în funcție de utilizare

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002428120613 1 2061
5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002428120620 1 2062
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Murexin. Das hält.

Murexin

Versetzmörtel

Repol VS 20 

• Ausgezeichnete Standfestigkeit

• Frost-Tauwechsel beständig

• Rasche Erhärtung

 

www.murexin.ro www.murexin.ro 

•  Soluție de injectare pentru blocarea umidității capilare 
din zidării IM 55

•  Șapă fluidă Express FME 45
•  Impregnări pentru betoane
•  Sisteme de protecție a suprafețelor

• Liant pentru șape ușoare SB 60
• Protecție împotriva evaporării LF 3
• Mortar pentru montaj Repol VS 20
• Mortar pentru subturnări VS 10
• Impregnare siliconică Repol S 4
• Mortar ușor pentru reparații Repol LM 20 Light
• Impregnare cu litiu LI 12
• Impregnări pentru beton NE 24 și TE 18

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Instrumente utile pentru activitatea 
dumneavoastră profesională
Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă 
ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri 
rapide la întrebările dumneavoastră. 

Fișe informații produseBroșuri

www.murexin.ro 

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor cores-
pund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importan-
tă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor 
reglementări ce vizează materialele de construcții. Decla-
rația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului 
de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că 
acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu 
care sunteți întotdeauna în siguranță.Declarații de performanță 
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Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece 
nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. 
De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor 
de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele 
utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă 
o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

A.

MUREXIN Referenz

HORNBACH  Bau- und Gartenmarkt Regau - Rutzenmoos
MUREXIN. Das hält.

„10.000 m² Verkaufsfläche für deine Projekte!“
Beim neuen Hornbach Baumarkt Regau hatte Industrial-Floor viel zu tun: 10.000 m² Bodenfläche 

wurde mit Murexin Bodenhärter BH 100 auf die Strapazen einer viel begangenen und durch Stapler 

befahrenen Verkaufsfläche vorbereitet. Die Hartkorneinstreuung Bodenhärter BH 100 ist ein vorge-

mischtes, gebrauchsfertiges Trockengut. Es besteht aus speziellen, natürlichen Hartstoffen, Zement 

und Dispergiermittel, die für eine gleichmäßige Verteilung sorgen.
Der Bodenhärter BH 100 wurde manuell auf rund 10.000 m² frischen, aber bereits begehbaren Be-

ton aufgebracht. Das ausgestreute Produkt feuchtete sich selbst komplett mit dem Wasser, das es 

von der Betonmischung absorbierte, an. Mit Tellerglätter wurde die Hartkorneinstreuung eingear-

beitet. Danach mit einem Flügelglätter jeweils gegenläufig zur vorhergehenden Richtung geglättet. 

Der Glättvorgang wurde so oft wiederholt, bis die gewünschte Oberfläche erreicht war. Danach 

wurde die Fläche vor unkontrolliertem Wasserentzug geschützt.
Bei Industrieböden mit mittelschwerer Belastung ist der Bodenhärter BH 100 die ideale 

Hartkorneinstreuung zur Erhöhung der mechanischen Widerstandsfähigkeit des Bodens. Ihr Ein-

satzgebiet sind Verkaufsflächen, Lager- und Produktionshallen. Der Bodenhärter BH 100 bildet eine 

abriebfeste, schlagfeste, staubfreie Nutzfläche. Ebenso zeichnet er sich durch seine geringe Ab-

sorption von Flüssigkeiten (auch chemische) sowie durch seine einfache Reinigung aus. Ein weite-

res Plus der Hartkorneinstreuung ist die geringe Kostenbelastung pro m² und die rasche Errichtung 

einer widerstandsfähigen monolithischen Platte.VERWENDETE PRODUKTEBodenhärter BH 100 VERARBEITERIndustrial-Floor Vertriebsges.mbH4873 Frankenburg/Hausruckwww.industrialfloor.at 
 

 

 

 
MUREXIN GMBH: 2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1 · Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 ·  

E-Mail: info@murexin.com · www.murexin.com

Highlights
Efectul de umed pe beton se poate obține 
acum cu efort redus, cu ajutorul Impregnării 
pentru beton NE 24. În cazul Impregnării 
TE 18, datorită efectului de uscat, suprafața 
pare netratată. Ambele impregnări au difuzie 
la vapori și au ca efect protecția pardoselilor 
împotriva apariției petelor și menținerea 
frumuseții și a curățeniei. Impregnarea pe 
bază de litiu LI 12 are rol de legare a prafului 
și de închidere a porilor. Aceasta creează un 
suport optim pentru impregnările ulterioare. 
Odată cu introducerea Șapei fluide Express 
FME 45, MUREXIN promovează o șapă 
de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, 
cu tensiuni reduse, cu rezistențe inițiale 
extrem de ridicate și fără contracții. Datorită 
cimentului alb conținut, suprafața rezultată 
este deschisă la culoare, prietenoasă și este 
suficientă numai aplicarea unei impregnări 
pentru a putea fi exploatată ca strat final de 
uzură cu aspect estetic deosebit.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți 
găsi la următoarele pagini:

Șapă fluidă Express FME 45 142
Mortar pentru subturnări Repol VS 10 146
Mortar pentru montaj Repol VS 20 146
Impregnare cu litiu LI 12 148
Impregnare beton NE 24 149
Impregnare beton TE 18 149

Mai multe informații despre produse în Broșura 
„REPOL pentru consolidare a elementelor din beton”

Referințe

A.  MUREXIN Injectare zidării în scopul 
blocării umidității 

Filme aplicare
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Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

Murexin
Styroporbinder

SB 60
Ihr Plus Produkt:

Perfekte Schall- und Wärme-

dämmung zur Erhöhung 

des Wohnkomforts

Liant șape ușoare SB 60

Avantaje produs!

1. Lianți pentru umpluturi de egalizare

Mai multe informații la pagina 141

www.murexin.ro 

Utilizare
Straturile de umplutură sunt straturi stabile de egalizare a 
diferențelor mari de nivel. MUREXIN vă oferă trei tipuri dife-
rite de lianți pentru această aplicație:
• Liant pulverulent termoizolant DB 80
• Liant pentru șape ușoare SB 60
• Termobeton AL 55

Domenii de utilizare
Acești lianți sunt utilizați pentru realizarea straturilor de umplere 
atât în cadrul lucrărilor de reabilitare, cât și în cadrul construc-
țiilor noi, pe plăcile din beton, pe plafoanele cu grinzi din lemn 
(pentru umplerea spațiilor dintre grinzi), pe plăcile de pardoseală 
în pivnițe și pe planșeele boltite. Acestea constituie un suport 
stabil pentru realizarea straturilor ulterioare de pardoseală și dis-
pun de caracteristici deosebite de izolare fonică și termică.

Mai mult decât atât lianții pot fi utilizați în cadrul construc-
țiilor noi sau în cadrul extinderilor și al renovărilor, pentru 
realizarea egalizărilor de pantă la terase și balcoane, și pen-
tru umplerea cu efect termoizolant a golurilor la construcți-
ile din cadre de lemn, ca termoizolație de pantă la terasele 
acoperiș, precum și ca suport pentru placările ceramice și 
placările cu piatră. În comparație cu plăcile termoizolante 
EPS, umpluturile termoizolante pot copia forme specifice, 
respectiv pot umple toate golurile și astfel țevile sau instala-
țiile electrice pot fi acoperite complet.

Alte avantaje
• Eficiență ridicată
• Timp de priză rapid (începutul prizei după 1 oră)
•  Suprafața circulabilă după 24 ore 

(la 20˚C temperatura mediului)
• Dozare ușoară datorită ambalajelor specifice
• Greutate specifică redusă
• Tasare redusă
• Pardoseala finală poate suporta încărcări ridicate

Cerințele straturilor de umplutură termoizolante sunt multiple: aceste straturi trebuie 
să asigure atingerea unei anumite cote a pardoselii, dar trebuie să aibă în același 
timp proprietăți de izolare fonică și termoizolare. Astfel beneficiați de economie de 
energie și de un climat confortabil.

Izolare fonică și termică perfectă! 
Cu materialele MUREXIN pentru realizarea 
straturilor de umplutură!

• Izolator fonic
• Termoizolant
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1. LIANȚI PENTRU UMPLUTURI DE EGALIZARE (Ausgleichsschüttungen)

Termobeton AL 55 (Dämmbetonpulver AL 55)
Liant de culoare roșie, pentru realizarea umpluturilor de egalizare cu efect puternic izolator la zgomotul pașilor și cu 
efect termoizolant. Liantul se amestecă cu perle din polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă. 
Consumul de liant este redus. 

Consum:  cca. 55 kg per 1 m³ de umplutură 
=> 1 palet de Termobeton AL 55 corespunde pentru cca. 14,4 m3 de umplutură

11 kg SAC 1 palet = 72 saci 9002689110262 1 1026

Liant șape ușoare SB 60 (Styroporbinder SB 60)
Liant de culoare galbenă, pentru toate utilizările speciale, pentru realizarea umpluturilor de egalizare din perle de 
polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă, etc. 

Consum:  60 – 75 kg per 1 m³ de umplutură  
=> 1 palet de Liant șape ușoare SB 60 corespunde pentru cca. 12,60 – 15,75 m3 de umplutură

15 kg SAC 1 palet = 63 saci 9002689131922 1 3192

Liant pulverulent termoizolant DB 80 (Thermopulver DB 80)
Liant de culoare gri, pentru realizarea umpluturilor de egalizare cu rigiditate dinamică ridicată, realizate prin amestec 
cu perle de polistiren EPS, piatră split, plută, granule expandate din sticlă. Suprafața este circulabilă și poate fi pla-
cată după 24 ore. Este recomandat și pentru realizarea straturilor de umplere la piscine.

Consum:  cca. 80 kg per 1 m³ de umplutură 
=> 1 palet de Liant pulverulent termoizolant DB 80 corespunde pentru cca. 12 m3 de umplutură

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689102113 1 0211
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2. ȘAPE RAPIDE (Schnellestriche)

•  pentru interior și 
exterior

•  după 12 ore 
suprafața este 
circulabilă

C 30

F5
DIN EN 13813

•  rezistențe la com-
presiune extrem de 
ridicate

•  45 N/mm2 după 
24 ore

•  șapă autonivelantă 
rapidă

NOU

NOU

      

     

     

Șapă fluidă Express FME 45
(Fließmasse Express FME 45)
Șapă fluidă pulverulentă de culoare gri deschis, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse la uscare, cu întărire hidraulică, 
pe bază de ciment alb, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate – după 24 ore > 45 N/mm2. Recomandată în spații 
interioare și exterioare pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane în grosime de strat între 10 mm până la 
45 mm – poate substitui șapele fluide tradiționale de ciment, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. 
Consistența șapei autonivelante este reglabilă, astfel că poate fi utilizată și pentru obținerea pantelor. Recomandată 
ca strat suport pentru covoarele epoxidice.

Consum: cca. 2 kg/m2 per mm grosime strat

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689165903 1 6590

Ciment rapid pentru șape ER 70 
(Estrichzement Rapid ER 70)
Produsul ER 70 este un liant hidraulic special cu ajutorul căruia, prin amestec cu agregat se poate obține o șapă care 
după numai 7 zile atinge o umiditate remanentă < 2,0 CM%. Liantul este recomandat pentru realizarea șapelor în 
aderență, glisante, sau flotante, cu rol de suport pentru parchet, PVC, linoleum, ceramică, piatră naturală sau artifici-
ală, mochetă, etc., șape care trebuie să aibă un timp rapid de uscare pentru a permite aplicarea acoperirilor. Liantul 
rapid pentru șape este recomandat pentru utilizare atât la interior cât și la exterior.

Consum: cca. 2,5 kg/m2 per cm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689133070 1 3307

Ciment rapid pentru șape SE 90
(Schnellestrichzement SE 90)
Liant hidraulic special, care în amestec cu agregate și apă, poate fi utilizat pentru realizarea șapelor care în numai 3 
zile ating o umiditate remanentă < 2,0 CM%. Ciment cu întărire rapidă, aditivat, pentru realizarea șapelor. Recoman-
dat la interior pentru realizarea șapelor flotante, glisante și în aderență, și a șapelor încălzite. Atât pentru construcții 
noi, cât și pentru domeniul renovărilor și asanărilor. Recomandat și pentru pardoseli încălzite, rezistă la traficul sca-
unelor cu rotile. 

Consum: cca. 3 kg/m2 per cm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689061984 6198

Șapă rapidă de egalizare SE 24 (Schnellestrich SE 24)
Beton uscat, pre-dozat, cu utilizare universală, în special pentru realizarea șapelor. Prelucrarea este manuală sau 
mecanizată. Poate fi utilizat pentru turnarea șapelor flotante, glisante sau în aderență și de asemenea pentru șapele 
cu încălzire fără aditivi suplimentari. Șapa atinge rezistențe inițiale ridicate și umiditate remanentă redusă, și poate 
fi aplicată încăperi cu umiditate (băi, dușuri) și în spații exterioare (balcoane, terase), totuși nu este recomandată în 
spații cu umiditate ridicată de durată (bazine de înot și zonele adiacente, spălătorii, bucătării industriale, recipienți de 
apă, etc.). Șapa este circulabilă după 18 ore, aplicarea plăcilor ceramice se poate face după 24 ore.

Consum: cca. 20 kg/m² per cm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 56 saci 9002428089415 8941
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3. ADITIVI PENTRU BETOANE, ȘAPE ȘI MORTARE (Zustatzmittel)

T2
EN 934-2

T5
EN 934-2

•  crește rezistența la 
îngheț și la atacul 
soluțiilor pentru 
dezgheț

Aditiv Estrich Express X3 (Estrich Express X3)
Aditiv fluid, universal, fără cloruri, cu efect accelerator, pentru realizarea șapelor pe bază de ciment. Datorită efectului 
plastifiant, se reduce dozajul de apă și se atinge un timp de maturare al șapei mai rapid. Consistența șapei influențea-
ză pozitiv prelucrarea, respectiv nivelarea și finisarea acesteia. Trebuie avut în vedere la turnarea șapelor de ciment 
în aderență, flotante sau glisante, că timpii de întărire și umiditatea remanentă a șapei rezultate depind de condițiile 
din șantier și de umiditatea agregatului. Aditivul este recomandat și pentru șapele încălzite.

Consum: cca. 8 kg/m³ de șapă

5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689170617 1 7061
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689070610 7061
200 kg BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002689270614 2 7061

Aditiv impermeabilizant pentru betoane DM 40
(Beton- und Mörteldichtmittel DM 40)
Aditiv plastifiant-impermeabilizant, fără cloruri, nu este antrenor de aer, pentru betoanele folosite la executarea recipi-
enților din beton armat și precomprimat, a betoanelor impermeabile la apă, a construcțiilor în contact cu apa freatică, 
fundații, piscine, pivnițe. Îmbunătățește lucrabilitatea, scade raportul apă/ciment, crește rezistența la încovoiere și 
compresiune a betoanelor, reduce tendința de segregare. Aditivul nu substituie realizarea hidroizolației.

Consum:  1% din dozajul de ciment (cca. 3 – 4 kg/m3 beton) 
cca. 3 kg/m3 beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,25 kg / 80 litri amestec)

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689371663 3 7166
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689271666 2 7166
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689171669 1 7166

Aditiv anti-îngheț pentru betoane și mortare FS 10
(Beton-und Mörtelfrostschutz FS 10)
Aditiv anti-îngheț fără cloruri pentru beton, beton armat și precomprimat ca și pentru mortare de var-ciment. În 
condițiile asigurării măsurilor de protecție pe timp friguros prevăzute în norme, permite executarea lucrărilor până la 
temperaturi de -9°C. Crește rezistența la îngheț prin asigurarea rezistenței minime la compresiune de 5 N/mm2 într-un 
timp foarte scurt, datorită căldurii de hidratare ridicate, a cimentului.

Consum:  1% din dozajul de ciment (cca. 3 – 4 kg/m3 beton) 
cca. 3 kg/m3 beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,25 kg / 80 litri amestec)

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689117223 1 1722
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689117216 1 1721

Aditiv plastifiant-antrenor de aer Mischöl XF 4
(Mischöl XF 4)
Aditiv antrenor de aer pentru betoane și mortare. Nu conține cloruri, formează micropori în beton, fluidifică, reduce 
timpii de amestecare și crește rezistența la îngheț. Împiedică apariția segregărilor, crește aderența la suport și la 
armătură, îmbunătățește lucrabilitatea și reduce pericolul apariției fisurilor din contracții. Recomandat la interior și 
exterior pentru asigurarea volumului de pori la șape și tencuieli în scopul creșterii rezistenței la îngheț-dezgheț și a 
rezistenței la atacul soluțiilor utilizate pentru dezgheț.
 
Consum:  0,05 – 0,3% din greutatea cimentului 

cca. 1 kg/m3 beton respectiv mortar (corespunde la cca. 0,1 kg / 80 litri amestec)

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689004646 464
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689004431 443
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689004424 442
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3. ADITIVI PENTRU BETOANE, ȘAPE ȘI MORTARE (Zustatzmittel)

•  reduce riscul 
apariției fisurilor 
din contracții

•  protejează 
împotriva 
desprinderilor 
betonului la 
solicitări mecanice

GEPRÜFT

EN 
14889-1 

T2
EN 934-2

Fibre din polipropilenă PP 12 (Austrofaser PP 12 mm) 
Fibre din polipropilenă pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor de ciment, în vederea îmbunătățirii rezistențelor 
mecanice și reducerii riscului de fisurare. Fibrele au greutate redusă și aderență foarte bună la matricea betonului, sunt 
rezistente chimic împotriva acizilor și leșiilor și sunt utilizate la turnarea betoanelor la supra-betonări, rigole, șape, pereți 
în subsoluri, torcretări. Fibrele îmbunătățesc caracteristicile esențiale ale betonului și ale materialelor de construcție 
minerale. Acestea se distribuie tridimensional și absolut uniform în masa amestecului și cresc rezistențele inițiale ale 
betonului și sunt recomandate atât pentru betonul monolit cât și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat. 

Consum:  cca. 0,75 kg/m³ pentru șape 
cca. 1,5 kg/m3 pentru plăcile din beton

0,75 kg PUNGĂ 18 pungi / cutie, 1 palet = 504 pungi 9002689100386 1 0038

Fibre metalice pentru armare dispersă MFT
(Stahlfaser MFT)
Fibre metalice laminate și ondulate cu capăt de ancorare, pentru armarea dispersă a betoanelor și șapelor. Asigură 
creșterea rezistențelor mecanice și reducerea eforturilor din contracție, timpii de execuție sunt mai scurți comparativ 
cu armarea clasică cu plasă sudată, creșterea distanțelor între rosturile de contracție, fibrele se adaugă direct în be-
tonieră. Pentru armarea constructivă a elementelor din beton prefabricat, a elementelor din beton prefabricat pentru 
pereților subțiri. Pentru betonul monolit, la turnarea căilor de rulare din beton, la parcări, aeroporturi, supra-betonări 
în aderență cu grosimea plăcii de min. 60 mm, supra-betonări neaderente la stratul suport cu grosimea plăcii de min. 
80 mm. Utilizate la turnarea șapelor și a șapelor industriale, fundații și fundații de mașini, torcretare tunele și bazine 
de epurare a apei subterane, piscine, rezervoare etc.

Consum: cca. 20 – 35 kg/m³ de beton în funcție de solicitările statice

20 kg CUTIE 1 palet = 60 cutii
MFT 34,0 9002689076827 7682

20 kg CUTIE 1 palet = 60 cutii
MFT 50,0 9002689076902 7690

Aditiv pentru șape cu încălzire HV 05
(Heizestrichvergütung HV 05)
Aditiv fără cloruri, pentru șape flotante sau în aderență, în special pentru cele cu sisteme de încălzire înglobate. Datorită 
efectului plastifiant reduce dozajul apei de amestec. Recomandat numai la interior pentru aditivarea șapelor cu sistem 
de încălzire integrat, nu are efect antrenor de aer, dar are efect de plastifiant și se asigură astfel o prelucrare ușoară. 
Pentru domenii precum fabricarea betonului de stație, precum și pentru realizarea elementelor din beton prefabricat.

Dozaj:  cca. 0,5% din cantitatea de ciment, corespunde la cca 2 kg/m3  
cca. 1,6 kg/m3 șapă cu sistem de încălzire (corespunde la cca. 0,4 kg / 250 litri amestec)

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689071372 7137
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689071389 7138
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689071396 7139

Amorsă pentru aderență HE 20 (Haftemulsion HE 20)
Aditiv universal pe bază de soluție polimerică rezistentă la alcalii, fără conținut de plastifianți. Îmbunătățește aderența, 
împiedică apariția eforturilor prin creșterea elasticității, reduce adâncimea de penetrare a apei, crește capacitatea 
de retenție a apei și îmbunătățește lucrabilitatea. Recomandat la interior și exterior, pentru realizarea șlamurilor de 
aderență, ca aditiv pentru mortare și betoane, ca grund și ca punte de aderență pentru masele de egalizare, etc.

Consum:  punte de aderență: cca. 0,15 kg/m2 (umezire suport, aplicare amorsă cu bidineaua și aplicarea straturilor 
          ulterioare proaspăt în proaspăt) 
aditiv pentru mortare: cca. 20% din apa de amestec (corespunde la cca. 25 kg/m3 amestec) 
aditivarea șapelor în aderență cu grosime de la 15 mm: 40% din apa de amestec (corespunde la cca. 50 kg/m3)

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689004448 444
5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689004455 445
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689004653 465
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4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

•  poate constitui 
suport pentru vop-
selurile reactive

•  la exterior prelucra-
bilă cu consistență 
vârtoasă sau fluidă

•  poate constitui 
suport pentru vop-
selurile și finisajele 
reactive

•  rezistențe la com-
presiune extrem de 
ridicate

•  45 N/mm2 după 
24 ore

•  șapă autonivelantă 
rapidă

NOU

NOU

      Șapă fluidă Express FME 45
(Fließmasse Express FME 45)
Șapă fluidă pulverulentă de culoare gri deschis, aditivată cu rășini, cu tensiuni reduse la uscare, cu întărire hidraulică, 
pe bază de ciment alb, cu rezistențe inițiale extrem de ridicate – după 24 ore > 45 N/mm2. Recomandată în spații 
interioare și exterioare pentru realizarea suporturilor de pardoseală plane în grosime de strat între 10 mm până la 
45 mm – poate substitui șapele fluide tradiționale de ciment, înainte de instalarea diferitelor covoare de pardoseală. 
Consistența șapei autonivelante este reglabilă, astfel că poate fi utilizată și pentru obținerea pantelor. Recomandată 
ca strat suport pentru covoarele epoxidice.

Consum: cca. 2 kg/m2 per mm grosime strat

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689165903 1 6590

Șapă autonivelantă FSM 20
(Fließspachtelmasse FSM 20)
Masă de nivelare sub formă pulverulentă, aditivată, autonivelantă, cu întărire hidraulică, pentru egalizarea neplaneită-
ților la șapele de ciment și la pardoselile din beton. Aplicare până max. la 10 mm într-un strat, numai la interior ca strat 
suport pentru toate tipurile de covoare (cu excepția acoperirilor epoxidice). Recomandată pentru șapele încălzite, 
rezistă la traficul scaunelor cu rotile. Recomandare grund: Amorsă pentru hidroizolații AG 3.

Consum: cca. 1,6 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689078708 7870

Șapă autonivelantă de exterior FMA 30
(Fließmasse Außen FMA 30)
Șapă autonivelantă, sub formă pulverulentă, aditivată, cu contracții reduse la uscare și cu întărire hidraulică. Cu 
aplicare la interior și exterior, în grosime de strat de la 5 mm la 30 mm, înainte de aplicarea diferitelor tipuri de co-
voare. Specială pentru nivelarea neplaneităților plăcilor din beton, precum și asigurarea pantelor de până la 3%. 
Recomandată de asemenea la exterior, în grosime de până la 30 mm per strat. Recomandare grund: Amorsă pentru 
hidroizolații AG 3. Clasa de reacție la foc: A1.

Consum: cca. 1,6 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689078722 7872

Șapă autonivelantă pentru pardoseli industriale FMI 50
(Fließmasse Industrie FMI 50)
Șapă autonivelantă, cu prelucrare ușoară, aplicabilă manual sau mecanizat, în grosimi între 3 mm și 50 mm în spații 
interioare și exterioare. Recomandată în special pentru nivelarea pardoselilor supuse solicitărilor ridicate în spații in-
dustriale, aplicabilă chiar și pe betonul proaspăt. Aplicabilă și la exterior în grosime de max. 50 mm per strat. Datorită 
rezistențelor mecanice ridicate, șapa autonivelantă FMI 50 poate fi supusă solicitărilor ca strat final.

Consum: cca. 1,7 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689148135 1 4813
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4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

•  rezistențele inițiale 
ridicate asigură 
supunerea rapidă 
la solicitări

EN 1504-6

R4/XF4
EN 1504-3

EN 1504-6

Mortar pentru subturnări Repol VS 10
(Vergussmörtel Repol VS 10) 
Mortar cu utilizare universală la interior și exterior, rezistent la îngheț și la factorii climatici. Mortarul este extrem de 
fluid, are capacitate de umplere a golurilor și a cavităților elementelor de construcție cu forme dificile. Atinge rezisten-
țe la compresiune ridicate, datorită rezistențelor inițiale ridicate, lucrările ulterioare turnării mortarului (ex. decofrare) 
pot fi continuate după 1/2 ore. Nu fisurează, își păstrează volumul pe durata întăririi, nu conține cloruri și nu are efect 
coroziv asupra metalului. Recomandat pentru subturnări de rezistență la lucrări de ancorare și montaj (ex. elemente 
din beton prefabricat), la lucrări de drumuri, căi ferate sau șine de macarale rulante, precum și la fixarea suporților 
metalici, rafturilor etc. De asemenea poate fi utilizat pentru subturnări pentru rigidizare, egalizare în zona gurilor de 
canal. Pentru turnare în cavități cu secțiune între 2 și 100 mm (fără umplutură), pentru secțiuni cu dimensiunea de 
până la 150 mm se va adăuga în masa mortarului nisip de cuarț de granulometrie 4 – 8 mm, în raport de amestec 1 : 1.

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689120483 1 2048

Mortar pentru montaj Repol VS 20
(Versetzmörtel Repol VS 20)
Mortar pentru lucrări de montaj, pe bază de ciment, cu întărire rapidă, aditivat cu rășini, cu prelucrare manuală, rezis-
tent la îngheț-dezgheț cu săruri. Pentru realizarea lucrărilor de montaj și de șpăcluire în spații interioare și exterioare, 
la gurile de canal, precum și pentru realizarea scafelor perimetrale sub hidroizolații în subsoluri.

Consum: cca. 2,2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2,2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689159964 1 5996

Mortar pentru subturnări Repol VM 40
(Vergussmörtel Repol VM 40)
Mortar pentru subturnări, cu capacitate de compensare a contracțiilor, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu 
capacitatea rapidă de dezvoltare a rezistențelor, atinge rezistențe mecanice finale ridicate și are aderență foarte bună 
pe beton și pe betonul armat, conform cerințelor EN 1504-3, Clasa R4. Recomandat la interior și exterior pentru 
subturnări de precizie, pentru ancorarea mașinilor și instalațiilor, de asemenea și în condiții de variații repetate ale 
temperaturii. Turnarea se poate face în grosimi de strat între 8 mm și 150 mm. Parțial se pot turna straturi în grosime 
de până la 30 cm. Testat X4 conform 1504-3. 

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689146759 1 4675

Mortar pentru subturnări Repol VM 30
(Vergussmörtel Repol VM 30) 
Mortar de subturnare pulverulent, gata preparat, reoplastic, fără contracții la uscare, atinge rezistențe mecanice ridi-
cate și are aderența foarte bună la metal și la beton. La interior și exterior pentru subturnări de precizie, la ancorarea 
fundațiilor de mașini și utilaje, utilizabil chiar și în condiții de temperaturi oscilante. Mortarul poate fi turnat în grosimi 
între 4 mm până la 150 mm într-un singur strat. Parțial poate fi turnat în grosimi de până la 30 cm.

Consum: cca. 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689114307 1 1430
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4. MORTARE DE SUBTURNĂRI, ÎNTĂRITORI DE PARDOSEALĂ, DECOFROL (Beton-, Estrich- und Mörtelprodukte)

EN 13813

A6

EN 13813

A3

Întăritor de pardoseală BH 100 (Bodenhärter BH 100)
Mortar uscat special pe bază de ciment, nisip de cuarț și adaosuri dispersante, pentru realizarea stratului de uzură la 
pardoseli industriale supuse la solicitări normale și medii, la interior și exterior. Se aplică pe suprafețele din beton în 
proaspăt, apoi se finisează cu elicopterul. Clasa de rezistență la uzură conform EN 13813: A6. Pigmenții anorganici 
sunt rezistenți la ciment, alcalii, la lumină, și garantează menținerea îndelungată a culorii pardoselii. Clădiri publice: 
trepte din beton, pardoseli sportive, terase, rampe autoturisme și camioane, școli, spitale, expoziții, birouri, garaje, 
pivnițe, construcții industriale supuse solicitărilor medii, fabrici de mobilă, supermarketuri, parcări, ateliere. Rezisten-
ța la uzură A6 conform ÖN 3126-2.

Consum: min. 3 kg/m² – în funcție de solicitări

30 kg SAC 1 palet = 36 saci
grau – gri 9002689103707 1 0370

Întăritor de pardoseală BH 400 (Bodenhärter BH 400)
Mortar uscat special de înaltă rezistență, pe bază de ciment Portland, cuarț și adaosuri dispersante, pentru realiza-
rea stratului de uzură la pardoseli industriale supuse la solicitări mari. Se aplică prin împrăștiere pe suprafețele din 
beton în proaspăt, apoi se finisează cu elicopterul. Pigmenții anorganici sunt rezistenți la ciment, alcalii, la lumină, și 
garantează menținerea îndelungată a culorii pardoselii. Clădiri publice: trepte din beton, pardoseli sportive, terase, 
rampe autoturisme și camioane, școli, spitale, expoziții, birouri, garaje, pivnițe, construcții industriale supuse solici-
tărilor medii, fabrici de mobilă, supermarketuri, parcări, ateliere. Clasa de rezistență la uzură A3 conform ÖN 3126-2.
 
Consum: min. 3 kg/m² – în funcție de solicitări

30 kg SAC 1 palet = 36 saci
grau – gri 9002689120827 1 2082

Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15 
(Estrichverdübelung EV 15)
Rășină de turnare, epoxidică, bicomponentă, fără conținut de solvenți, cu vâscozitate redusă, rezistentă la saponi-
ficare, incoloră, pentru repararea fisurilor șapelor și betoanelor. Materialul se întărește chiar și în straturi groase și 
realizează o legătură puternică cu stratul suport. Pentru asigurarea aderenței straturilor ulterioare se presară nisip în 
proaspăt. De asemenea pentru suprafețele verticale se poate adăuga aditivul tixotropic TE 2K. În spații interioare și 
exterioare, pentru colmatarea prin turnare a fisurilor subțiri și adânci, pentru umplerea găurilor și a cavităților.

Consum: cca. 1,1 kg/l cavitate rost

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 120 bidoane 9002689271581 2 7158

Cleme pentru șapă HOCO 57 (Estrichklammer HOCO 57)
Cleme ondulate, din metal superior, pentru „coaserea“ fisurilor la șape, în sistem cu Rășina EV 15.

Consum: cca. 5 – 7 buc./m liniar

1 Cutie CUTIE 500 buc. / cutie, 1 palet = 270 cutii 9002689100515 1 0051
(=135000 buc.)
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5. Produse pentru protecția șapelor și betoanelor

Broșură

• Protector
• Efect de lungă durată
• Permeabil la vapori
• Hidrofobizant
• Efect de umed
• Efect de uscat
• Stabilitate la UV – nu se îngălbenesc
• Rezistente la plastifianți

Impregnări pentru beton  
NE 24, TE 18, LI 12

Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 148 / 149

www.murexin.ro 

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

Produs Descriere EAN Cod Articol

Impregnare cu litiu LI 12
(Lithium Imprägnierung LI 12)
Soluție de impregnare gata preparată, mată, monocomponentă, transparentă, fără conținut de solvenți, pe bază de 
litiu-silicat, cu rezistență bună la alcalii. Recomandată în spații interioare și exterioare pentru impregnare în scopul 
creșterii rezistenței de suprafață a suporturilor minerale precum beton, șape de ciment, șape minerale fluide, etc. 
Stratul de protecție întărit are difuzie la vapori și este stabil la UV.

Consum: 0,05 – 0,1 kg/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689165750 1 6575

Cu un efort redus se poate obține rapid prin impregnarea betonului, o suprafață 
curată, rezistentă și corespunzătoare din punct de vedere optic

Impregnarea simplă și eficientă a 
betoanelor și șapelor!

Protecție îndelungată
Soluțiile de impregnare MUREXIN NE 24 (efect de umed), 
TE 18 (efect de uscat), precum și Impregnarea cu litiu LI 12 
(fără conținut de solvenți), pătrund în suprafețele minerale, pre-
cum beton, șapă de ciment și șape autonivelante și protejează 
împotriva apei și chiar a uleiurilor și chimicalelor. Soluțiile nu 
realizează o închidere a capilarelor și a porilor, ci o acoperire 
a acestora. Din acest motiv protecția de suprafață întărită este 
permeabilă la vapori. Impregnarea formează totuși o suprafață 
impermeabilă, care poate fi curățată ușor și care își păstrează 
frumusețea pe o perioadă îndelungată de timp.

Rezistență
Pardoselile din cadrul halelor de fabricație, a spațiilor ex-
poziționale, garajelor, spațiilor comerciale, peroanelor din 
gări și a hangarelor pentru avioane sunt protejate pe termen 
lung. Suprafețele din beton supuse solicitărilor ridicate își 
păstrează prin urmare funcțio nalitatea pe termen lung.

Rezultate strălucitoare cu efect de umed
Impregnările se aplică cu pensula, rola sau cu echipamente 
corespunzătoare de pulverizare. După cca. 10 minute su-
prafața se polișează mecanizat cu mașina de șlefuit cu disc 
alb. În funcție de calitatea suportului și de capacitatea de 
absorbție a acestuia, în urma impregnării se obține un efect 
de umed corespunzător (NE 24).

•  extrem de 
concentrată

•  închiderea porilor

NOU

NOU

NOU

NOU
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Produs Descriere EAN Cod Articol

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

EN 1504-2

Klasse 1

•  efect uscat
•  de asemenea pentru 

șapele anhidrit

NOU

NOU

EN 1504-2

Klasse 2

•  efect umed 
•  suprafața se 

polișează
•  de asemenea pen-

tru șapele pe bază 
de magnezit

NOU

NOU

Impregnare beton TE 18 (Betonimprägnierung TE 18)
Soluție de impregnare gata preparată, mată, monocomponentă, transparentă, fără conținut de solvenți, cu efect 
uscat, pe bază de oligomeri siloxan. Recomandată în spații interioare și exterioare pentru impregnarea suprafețelor 
minerale. Stratul de protecție întărit are difuzie la vapori și este stabil la UV. În funcție de calitatea și de gradul de 
absorbție al suportului, se obține o suprafață hidrofobă, fără să se intensifice aspectul suportului. Pentru impregnarea 
suprafețelor minerale precum beton, șape de ciment, șape minerale fluide, etc.

Consum: 0,05 – 0,1 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689305453 3 0545
10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9006289164777 1 6477

Impregnare beton NE 24 (Betonimprägnierung NE 24)
Soluție de impregnare monocomponentă, transparentă, gata preparată, pe bază de solvenți și oligomeri siloxani, cu 
efect de luciu. În spații interioare și exterioare, pentru impregnarea suprafețelor minerale. În stare întărită, stratul de 
protecție este permeabil la vapori și stabil la UV. În funcție de calitatea și de gradul de absorbție al suportului, se 
obține un efect de „umed“ al suprafeței. Pentru impregnarea suprafețelor minerale precum beton, șape de ciment și 
șape minerale fluide, etc.

Consum: 0,05 – 0,1 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 kg BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689305439 3 0543
10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002689162650 1 6265

Impregnare pardoseli-pereți IG 03
(Boden-Wandimprägnierung IG 03)
Produs de impregnare pentru suprafețe minerale, fără conținut de solvenți, leagă praful, consolidează și crește rezistența 
la uzură a suprafeței. Datorită capacității ridicate de penetrare, se obține o suprafață impregnată care respinge apa și 
murdăria. Recomandat la interior și exterior, pe suprafețele orizontale și verticale ale elementelor minerale de construcție. 
Produsul este recomandat de asemenea pe bolțile din cărămidă, pe zidăriile din piatră naturală sau artificială. Se aplică în 
ateliere, depozite, hale, depozite, pe bolți, pentru asigurarea unei curățări ușoare și pentru consolidarea suprafețelor friabile.

Consum: cca. 0,3 kg/m2 în funcție de gradul de absorbție a suportului

5 kg BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689120926 1 2092
25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689120933 1 2093

Impregnare siliconică Repol S 4 
(Siliconimprägnierung Repol S 4)
Soluție de impregnare pe bază de siloxan, cu solvenți, monocomponentă, cu rezistență ridicată la alcalii. Reduce 
tendința de apariție a sărurilor, a mucegaiului și a vegetațiilor, îmbunătățește proprietățile de izolare termică, creează 
o suprafață hidrofobă și permeabilă la vapori, asigură o curățare ușoară. Sistem de protecție verificat conform EN 
1504-2. Protejează împotriva pătrunderii diferitelor substanțe. Reglează umiditatea din încăpere. Crește rezistența 
electrică. La exterior pentru impregnarea betonului aparent, a BCA-ului, a fibrocimentului, a pietrei naturale și artifi-
ciale, a tuturor tipurilor de tencuieli minerale, a zidăriilor aparente, clincher. Impregnarea siliconică Repol S 4 reduce 
costurile de încălzire ca urmare a îmbunătățirii proprietăților higro-termice și a reducerii conductivității termice. Ca 
protecție profilactică împotriva murdăririi fațadelor și pentru a ușura curățarea fațadelor vopsite cu graffiti. 

Consum: 0,2 – 0,5 l/m² în funcție de gradul de absorbție a suportului

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002689116875 1 1687
5 litri BIDON 4 bidoane / cutie, 1 palet = 72 bidoane 9002689116899 1 1689
25 litri BIDON 1 palet = 16 bidoane 9002689116882 1 1688
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Produs Descriere EAN Cod Articol

5. PRODUSE PENTRU PROTECȚIA ȘAPELOR ȘI BETOANELOR (Estrich und Beton schützen)

•  decofrol ecologic 
conform cerințelor 
BAUBOOK

•  nu afectează supra-
fața betonului

•  nu lasă urme de 
uleiuri cu efect 
separator

•  decofrol special 
pentru betonul 
monolit, aplicabil 
pe toate tipurile de 
cofraje

•  protecție 
anti-evaporare 
ecologică, cores-
punde cerințelor 
BAUBOOK

LF

LF

Decofrol special SP 40 (Schaltrennmittel Spezial SP 40)
Decofrol gata preparat, fără conținut de solvenți, cu conținut de adaosuri pe bază de uleiuri minerale, eficient chimic 
și fizic. Datorită consumului economic împiedică apariția urmelor de ulei pe suprafața betonului, care pot influența ne-
gativ aderența straturilor ulterioare. Protejează cofrajele metalice împotriva coroziunii. Recomandat la interior și exte-
rior pentru tipurile uzuale de cofraje, precum și ca protecție a sculelor (lopeți, etc.), a zonelor de încărcare, a utilajelor 
rulante, a utilajelor de construcții, camioane sau alte vehicule împotriva urmelor de mortar și beton. Notă: produsul de 
decofrare nu se va aplica pe componente de caroserie vopsite. Se poate lucra și în condiții de temperatură scăzute.

Consum: 1 litru pentru cca. 25 – 40 m2

5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689103684 1 0368
25 litri BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689104681 1 0468
200 litri BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002689104674 1 0467

Decofrol ÖKO 100 (Schaltrennmittel ÖKO 100) 
Decofrol gata preparat, ecologic, pe baza de componente biodegradabile. Produsul nu conține substanțe volatile, 
solvenți și nici uleiuri minerale. Recomandat la interior și exterior pentru tipurile uzuale de cofraje, în special pentru 
rea lizarea betonului aparent, monolit. Pentru protecția sculelor (lopeți, etc.), a zonelor de încărcare, a utilajelor ru-
lante, a utilajelor de construcții, camioane sau alte vehicule împotriva urmelor de mortar și beton. Notă: produsul de 
decofrare nu se va aplica pe componente de caroserie vopsite.

Consum: 1 litru pentru cca. 80 – 100 m2

25 litri BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689106159 1 0615
200 litri BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002689106531 1 0653

Decofrol WA 50 (Schaltrennmittel WA 50)
Decofrol gata preparat, cu conținut de solvenți, eficient chimic și fizic. Datorită consumului economic împiedică apa-
riția urmelor de ulei pe suprafața betonului, ce ar influența negativ aderența straturilor ulterioare. La interior și exterior 
pentru tipurile uzuale de cofraje, poate fi utilizat chiar și în condiții de temperaturi scăzute, ca protecție pentru utilajele 
de construcții, a camioanelor, împotriva urmelor de mortar și beton. Recomandat în special pentru cofrajele metalice 
și pentru cele din material plastic în industria de fabricare a elementelor prefabricate.

Consum: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

25 litri BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689104568 1 0456
200 litri BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002689104551 1 0455

Protecție împotriva evaporării LF 3
(Verdunstungsschutz LF 3)
Produs pentru protecția betoanelor și mortarelor de ciment după turnare, împotriva uscării rapide sub acțiunea raze-
lor solare și a curenților de aer. Nu conține solvenți, se poate aplica și prin pulverizare în spații interioare și exterioare, 
este eficient și economic.

Consum: cca. 0,15 – 0,20 kg/m2

25 kg BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689089520 8952
200 kg BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002689139270 1 3927
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6. Produse speciale pentru reparații și consolidări, injectări – barieră împotriva umidității

Fișă informații
produs

Mortar de reparații 
Repol SM 40
Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 153

www.murexin.ro

Eventuale degradări 
ca urmare a corodării armăturii

Armatură corodată

Armătură curățată 
(îndepărtare rugină)

Protecție anticorozivă: 
Produs protecție armătură Repol BS 7

Punte de aderență: 
Amorsă beton Repol HS 1

Reparații: Mortar de reparații Repol SM 20 / 
SM 40 / Mortar ușor pentru reparații Repol 

LM 20 în funcție de gradul de degradare

Mortar de șpaclu:
Mortar de șpaclu pentru beton BS 05 G
Mortar de șpaclu pentru beton BS 10 W

Beton existent

Hidrofobizare:
Impregnare siliconică S 4

• Aderență ridicată pe beton
• Cu conținut redus de crom
• Fără conținut de clor

O consolidare realizată de specialiști asigură salvarea 
construcției. Acest proces necesită mai multe etape:
Pregătirea suportului – tratarea degradărilor betonului, 
de ex. îndepărtarea părților friabile cu jet de apă sub 
presiune, îndepărtarea ruginii de pe armături, aplicarea 
șlamurilor de aderență și reprofilarea imediată cu ajutorul 
mortarelor de reparații. În funcție de aspectul final dorit, 
se poate aplica și un mortar de șpaclu fin. Este extrem 
de important ca ultimul strat să fie o barieră la CO2, de 
ex. Impregnare siliconică Repol S 4, pentru asigurarea 
protecției de durată a suprafeței betonului.

R3/R4 – solicitări static relevante
R1/R2 – solicitări static nerelevante

Suprafețele din beton se degradează în timp din diferite motive: agresivități chimice ca efect al 
solicitărilor ridicate cu CO2, ceea ce conduce la coroziunea armăturii, efecte ale traficului auto, 
acțiuni mecanice, rosturi deficitare, rețete de beton greșite, solicitări la umiditate, tensiuni termi-
ce, solicitări la îngheț-dezgheț sau agresivități cauzate de sulfați.

Consolidarea în sistem a betoanelor
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Produs Descriere EAN Cod Articol

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

EN 1504-7

R2/XF3
EN 1504-3

R4/XF4
EN 1504-3

Produs protecție armătură Repol BS 7 
(Bewehrungsschutz Repol BS 7)
Produs pe bază de ciment, aditivat, monocomponent, pentru protecția armăturii. Materialele componente și rețeta 
specială, asigură o întărire rapidă și o foarte bună aderență la barele de armătură și beton.

Consum: cca. 0,2 kg/m de bară de armătură

2 kg CUTIE 1 palet = 100 cutii 9002689114840 1 1484

Amorsă beton Repol HS 1 (Haftschlämme Repol HS 1)
Produs mineral pentru realizarea punților de aderență pe suprafețe orizontale, verticale și peste cap, componentă a 
programului de produse pentru reparații. Mortarul necesită un dozaj redus de apă, astfel ca se ating rezistențe ridi-
cate chiar și în cazul preparării unei consistențe fluide. Recomandat la interior și exterior pentru realizarea punților de 
aderență la turnarea șapelor aderente, precum și pentru lucrările de reparații și consolidări la betoane, pe suprafețe 
verticale și orizontale.

Consum: 1,5 – 3 kg/m² 

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689112303 1 1230

Mortar ușor pentru reparații Repol LM 20 Light
(Leichtmörtel Repol LM 20 Light)
Mortar de reparații monocomponent, pulverulent, conținut redus de crom, fără cloruri, cu aderență deosebită la be-
ton. Se poate utiliza la interior și exterior, în straturi cu grosimea de max. 80 mm, pe suprafețe verticale și „peste cap”, 
cu aplicare manuală sau mecanizată în tehnica torcretării umede pentru lucrări de reparații și reprofilări la fațade din 
beton armat, elemente de construcție din beton cu rezistențe medii (ex. planșee la balcoane, reparații ale suprafețelor, 
colțurilor, muchiilor elementelor din beton prefabricat și ale fațadelor). De asemenea pentru toate lucrările de reparații și 
reprofilări efectuate manual la construcțiile din beton. Clasa de rezistență la compresiune R2, XF3.

Consum: cca. 1,7 kg/dm3 mortar proaspăt (corespunde la cca. 1,7 kg/m2/mm)

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689112310 1 1231

Mortar de reparații Repol SM 20
(Saniermörtel Repol SM 20)
Mortar de reparații monocomponent, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu aderență ridicată la beton. Mortarul 
de reparații Repol SM 20 nu conține crom și cloruri și este recomandat pentru lucrările de consolidare la interior și 
exterior în grosime de 20 mm per strat. Poate fi aplicat pe suprafețe verticale și orizontale, manual sau prin metoda 
torcretului umed. Este special pentru lucrări de reparații la fațadele din beton armat și la elementele de construcție cu 
rezistențe medii (ex. plăci la balcoane, reprofilări de suprafață, a zonelor de colț și a muchiilor la elementele din beton 
prefabricat și la fațade). De asemenea este recomandat pentru toate lucrările de reparații și reprofilare executate 
manual la elementele din beton. Clasa de rezistență la compresiune R4, XF4. 

Consum: cca. 2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689114826 1 1482
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Produs Descriere EAN Cod Articol

6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

R3/XF4
EN 1504-3

R4/XF4
EN 1504-3

R2
EN 1504-3

R2
EN 1504-3

•  ca mortar cu capa-
citate de compen-
sare a contracțiilor 
pentru reprofilări 
statice de până la 
40 mm

•  se pot obține 
diferite tonuri de 
gri, în funcție de 
culoarea betonului 
reparat

Mortar de reparații Repol SM 40
(Saniermörtel Repol SM 40)
Mortar de reparații monocomponent, gata preparat, sub formă pulverulentă, cu aderență ridicată la beton. Mortarul 
de reparații Repol SM 40 nu conține crom și cloruri și este recomandat pentru lucrările de consolidare la interior și 
exterior în grosime de 40 mm per strat. Poate fi aplicat pe suprafețe verticale și orizontale, manual sau prin metoda 
torcretului umed. Este special pentru lucrări de reparații la fațadele din beton armat și la elementele de construcție 
cu rezistențe medii (ex. construcții inginerești, poduri, plăci la balcoane, reprofilări de suprafață, a zonelor de colț și 
a muchiilor la elementele din beton prefabricat și la fațade). De asemenea este recomandat pentru toate lucrările de 
reparații și reprofilare executate manual la elementele din beton. Clasa de rezistență la compresiune: R3, XF4. 

Consum: cca. 2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689114314 1 1431

Mortar de reprofilare Repol RM 04
(Reprofiliermörtel Repol RM 04)
Mortar pulverulent, cu contracții reduse la uscare, rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț, conține var dolomitic supe-
rior și adaosuri cu granulometrie controlată, conform ÖNORM B 3304. Contracțiile inițiale sunt compensate datorită 
substanțelor cu capacitate de expandare, care permit acoperirea de suprafețe mari fără riscul fisurării, în condițiile 
aplicării tratamentului ulterior corespunzător. Recomandat la interior și exterior pentru acoperirea și repararea su-
prafețelor orizontale din beton, pentru realizarea straturilor de egalizare etc. Pentru colmatarea fisurilor zidăriilor din 
cărămidă. Clasa de rezistență la compresiune: R4, XF4. 

Consum: cca. 2,2 kg/dm³ de mortar proaspăt (corespunde la cca. 2,2 kg/m2/mm)

30 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689137429 1 3742

Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 05 G
(Betonspachtel Repol BS 05 G)
Mortar de șpaclu, pulverulent, cu contracții reduse, aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-dezgheț. Reco-
mandat la interior și exterior, pentru remedierea neplaneităților, a defectelor de suprafață, a porilor mari, muchiilor 
rupte, pentru colmatarea găurilor după lucrările de montaj la elementele din beton prefabricat, beton aparent, etc.

Consum: cca 1,5 kg/m² per mm grosime strat (șpăcluire de suprafață 3 mm, parțial 5 mm)

5 kg SAC 1 palet = 85 saci 9002689102311 1 0231
25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689116769 1 1676

Mortar de șpaclu pentru beton Repol BS 10 W
(Betonspachtel Repol BS 10 W)
Masă de șpaclu minerală albă, pe bază de ciment, cu contracții reduse la uscare, permeabilă la vapori, cu prelucrare 
manuală. Recomandată la interior și exterior, pentru gletuire, lucrări de reparații și șpăcluire ale suprafețelor din be-
ton, precum și pentru colmatarea fisurilor și a porilor mari la pereți și plafoane. Aplicabilă pe suprafețe precum zidării, 
betoane, tencuieli și alte suporturi minerale. Prin amestec cu Mortarul de șpaclu Repol BS 05 este posibilă obținerea 
de diferite tonuri de gri pentru a reproduce cât mai fidel culoarea betonului reparat.

Consum: cca. 1,5 kg/m² per mm grosime strat (șpăcluire de suprafață 3 mm, parțial 5 mm)

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689116998 1 1699
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6. PRODUSE SPECIALE PENTRU REPARAȚII ȘI CONSOLIDĂRI, INJECTĂRI - BARIERĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII (Instandsetzen)

R2
EN 1504-3

•  masă de șpaclu pen -
tru colmatarea porilor

•  pentru lucrări de 
reparații ale elemen-
telor prefabricate de-
preciate la transport

Programul de injectări (Injectprogramm)

Mortar cosmetică beton Repol BK 05
(Betonkosmetik Repol BK 05)
Masă de șpaclu pulverulentă, aditivată, rezistentă la îngheț-dezgheț și la factorii climatici, cu întărire hidraulică rapidă. 
Recomandată la interior și exterior, pentru corectarea optică a neuniformităților, a petelor și a suprafețelor din beton 
poroase, în scopul obținerii unor suprafețe cu netede, aspect omogen.

Consum: cca. 1,4 kg/m² în funcție de suport

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689116776 1 1677

Soluție injectare zidării IM 55 (Mauerwerkssperre Inject IM 55)
Soluție monocomponentă, fără solvenți pentru injectare fără presiune în zidării. Soluție foarte fluidă, cu efect de sili-
catizare și de hidrofobizare în profunzime pentru izolarea împotriva umidității ascendente. Soluția injectată pătrunde 
prin găurile prevăzute în zidărie, se răspândește în capilarele blocurilor de zidărie și formează o barieră impermeabilă. 
Pe lângă efectul de hidrofobare aceasta are și efect de întărire a părților de construcție afectate. Produsul nu are efect 
coroziv asupra armăturilor. Cartușele cu soluție IM 55 sunt livrate gata de utilizare și se obține astfel o eficientizare 
a consumului. Izolează împotriva umidității ascensionale din zidării cu un grad de deteriorare de cca. 1% din masa 
conținut de săruri și 50% umiditate în profunzime (corespunde unui conținut de apă de 5 – 8% din masă). Cartușele 
cu soluție de injectare IM 55 se pot utiliza la toate tipurile de zidării, cu excepția zidăriilor la care mortarul de zidărie 
este pe bază de argilă și nici în cazul zidurilor din beton armat.

Consum: cca. 0,1 kg/m/cm grosime de zidărie, în cazul suporturilor foarte absorbante consumul crește

5 Litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002689119913 1 1991
30 Litri BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689120971 1 2097

Set Soluție injectare zidării IS 48 (Mauerwerkssperre Set Inject IS 48)
Set soluție de injectare pentru realizarea hidroizolațiilor orizontale împotriva umidității ascendente. Injectarea se face 
prin intermediul țevilor de injectare KS 10/Kapillarstäbchen KS 10. Pentru zidăriile afectate de umiditate, utilizabilă la 
interior și exterior. Un set se compune din 10 bucăți Soluție de injectare zidarii IM 55 de 0,55 kg, 10 bucăți duze de 
scurgere și 10 bucăți Pâlnii de injectare SW 30. Setul nu conține țevi capilare KS 10/KS 05.

Consum: cca. 0,1 kg/m/cm grosime de zidărie, în cazul suporturilor foarte absorbante consumul crește

5,5 kg SET 1 palet = 54 seturi 9002689119401 1 1940

Țevi capilare de injectare KS 10 (Kapillarstäbchen KS 10)
Pentru injectarea soluției de injectare zidării IM 55. Lungime 48 cm.

KS 10
PACHET 10 buc. / pachet, 20 pachete / cutie, 1 palet = 24 cutii 9002689119418 1 1941

Pâlnie de injectare SW 30 (Saugwinkel Inject SW 30)
Pâlnie din material plastic, reutilizabilă pentru injectarea Soluției IM 55.

1 buc. BUCATĂ 30 buc. / cutie, 1 palet = 36 buc. 9002689119432 1 1943
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Produs Descriere EAN Cod Articol

7. PRODUSE COMPLEMENTARE, LIANȚI RAPIZI PENTRU FIXARE (Zusatzprodukte)

EN 998-1

CS II

EN 13963

4B

EN 13963

A1

C 20

F4
DIN EN 13813

Tencuială predozată FP 30 (Fertigputz FP 30)
Tencuială fină, gata preparată, albă, pe bază de var ciment, cu întărire hidraulică. Aplicabilă la interior și exterior, ca 
tencuială pentru pereți, specială pentru suprafețe reduse, pentru fixarea tocurilor de uși și ferestre.

Consum: cca. 1,2 kg/m² per mm grosime strat

6 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii 9002689053859 5385

Mortar de reparații RM 30 (Reparaturmörtel RM 30)
Mortar special pe bază de var-ciment, gata preparat, aditivat, rezistent la îngheț-dezgheț, cu întărire hidraulică. 
Pentru reparații și umpleri de goluri la suprafețe de tencuială, precum și pentru nivelarea suprafețelor cu neplaneități 
ridicate, pentru refacerea parțială a fațadelor.

Consum: cca. 1,6 kg/m² per mm grosime strat

6 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii 9002689053842 5384

Beton predozat FB 15 (Fertigbeton FB 15)
Beton uscat, gata preparat, pentru lucrări de betonare la interior și exterior, pentru lucrări mici de betonare, pentru 
betonarea treptelor și a plăcilor din beton, pentru lucrări de reparații la șape, pentru înglobarea plasei de sârmă, a 
sifoanelor de pardoseală, etc.

Consum: cca. 2,0 kg/dm3 beton proaspăt

6 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii 9002689054016 5401

Ipsos GI 70 (Gips GI 70)
Ipsos pentru construcții, pulverulent, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandat numai la interior pentru fixarea insta-
lațiilor electrice, a dozelor și a cablurilor, precum și pentru șpăcluirea fisurilor.

2 kg CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii 9002689272595 2 7259
6 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii 9002689172598 1 7259

Masă de șpaclu pentru interior IS 60 (Innenspachtel IS 60)
Masă de șpaclu și de umplere specială, pe bază de ipsos, pentru pereți, cu grad ridicat de alb. Aplicabilă numai la 
interior ca masă de șpaclu și de umplere pentru pregătirea lucrărilor de vopsitorie sau de tapetare, pentru umplerea 
fisurilor și a găurilor reduse, pentru gletuirea pe întreaga suprafață, pentru șpăcluirea plăcilor din gips-carton.

Consum: cca. 1 kg/m² per mm grosime strat

1 kg CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii 9002689101369 1 0136
5 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii 9002689101376 1 0137
20 kg SAC 1 palet = 48 cutii 9002689101383 1 0138

Mortar refractar OM 20 (Ofenmörtel OM 20)
Mortar refractar gata preparat, pentru lucrări de reparații la cămășuirile rezistente la temperaturi ridicate (până la 
1200˚C) ale sobelor de teracotă, cuptoarelor, etc.

Consum: cca. 1,4 kg/litru mortar proaspăt

2 kg CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii 9002689072751 7275
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7. PRODUSE COMPLEMENTARE, LIANȚI RAPIZI PENTRU FIXARE (Zusatzprodukte)

EN 13279-1

EN 197-1

GEPRÜFT
ETA-07 

Ciment WZ 40 (Zement WZ 40)
Liant pulverulent, cu întărire hidraulică, de clasă PZ 375. Corespunde cerințelor ÖNORM B 3310. Recomandat la 
interior și exterior pentru realizarea mortarelor, precum și pentru realizarea betonului aparent și a elementelor din 
beton prefabricat.

2 kg CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii
alb 9002689172345 1 7234

6 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii
gri 9002689072614 7261

Ipsos de construcții BE 70
(Bau- und Elektrikergips BE 70)
Ipsos pentru construcții, pulverulent, cu întărire hidraulică rapidă. Recomandat numai la interior pentru fixarea insta-
lațiilor electrice, a dozelor și a cablurilor, precum și pentru șpăcluirea fisurilor.

25 kg SAC 1 palet = 42 saci 9002689072591 7259

Pulbere rapidă BP 33 (Blitzpulver BP 33)
Mortar pulverulent rapid, fără cloruri, cu întărire hidraulică pentru lucrări de montaj. La interior și exterior, precum 
și în spații cu umiditate de durată, pentru montajul rapid al conductelor de gaz, apă și de încălzire și al instalațiilor 
electrice, pentru fixarea diblurilor, a tocurilor de uși, a mâinilor curente și a chiuvetelor în consolă, precum și pentru 
lucrări de reparații și de șpăcluire a găurilor și fisurilor în elemente de beton. 

Consum: cca. 1 kg pentru 0,7 litri mortar proaspăt

2 kg CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 216 cutii 9002689158769 1 5876
6 kg CUTIE 1 palet = 84 cutii 9002689158776 1 5877
10 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689274568 2 7456
20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689374565 3 7456
25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002689159513 1 5951

Ciment de fixare (Fix Zement)
Ciment rapid pulverulent, fără conținut de cloruri, cu contracții reduse și cu întărire hidraulică, pentru lucrări suprate-
rane și subterane. La interior și exterior, precum și în spații cu umiditate de durată, pentru lucrări de ancorare și fixare, 
pentru montajul rapid al conductelor de gaz, apă și de încălzire și al instalațiilor electrice, pentru fixarea diblurilor, a 
tocurilor de uși, a mâinilor curente și a chiuvetelor în consolă, precum și pentru lucrări de reparații și de șpăcluire a 
găurilor și fisurilor în elemente de beton. 

Consum: 1,7 kg pentru 1 litru mortar proaspăt

7,5 kg CUTIE 1 palet = 65 cutii 9002689071624 7162
15 kg CUTIE 1 palet = 36 cutii 9002689174585 1 7458
25 kg SAC 1 palet = 60 saci 9002689074588 7458
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www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

www.murexin.ro 

• Grund alb LF 11
• Grund de profunzime VLF 10
• Glet colorat Maximo M 75
• Glet ușor Maximo LS 85
• Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă Durapid XL 25
• Masă de șpaclu fină drișcuibilă Durapid XS 40
• Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă Durapid M 65
• Masă de șpaclu fină pe bază de var Durapid CA 480
• Vopsea de interior unistrat UNO 4000
• Vopsea mată de interior Maximo AM 2700
• Sigilare pereți IV 4000

• Calitate ecologică
• MUREXIN D-TEQ
• Varietate de culori
• Culori în trend TAO 2017 
• Drișcuire în loc de șlefuire 
• Sistemul Decor Maximo

Adesea este dificil să vă arătăm toate produsele, deoarece 
nu întotdeauna sunt vizibile în întregime în cadrul sistemelor. 
De aceea încercăm să vă prezentăm prin intermediul fișelor 
de referință, imagini cu etapele de prelucrare și materialele 
utilizate. Astfel și pentru noi, o lucrare de referință reprezintă 
o carte de vizită și o dovadă a performanțelor reușite.

Dekorsystem Maximo

   Deep Sea W 80

Produsele MUREXIN pentru realizarea acoperirilor cores-
pund cerințelor și normelor în vigoare. O cerință importan-
tă este aceea a atestării performanțelor pe baza ultimelor 
reglementări ce vizează materialele de construcții. Decla-
rația de performanță trebuie pusă la dispoziție beneficiarului 
de către cel care introduce produsul pe piață indiferent că 
acesta este producătorul sau comerciantul.

MUREXIN este partenerul dumneavoastră de încredere, cu 
care sunteți întotdeauna în siguranță.

NOU

NOU

NOU

NOU
NOU

NOU
NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Instrumente utile pentru activitatea 
dumneavoastră profesională
Secțiunea MUREXIN Service este un instrument de sprijin care are rolul de a vă 
ușura munca. Utilizați diferitele instrumente pentru a primi informații și răspunsuri 
rapide la întrebările dumneavoastră. 

Fișe informații produseBroșuri

Referințe

Declarații de performanță 
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Colour Planner 1050: vă oferă posibilitatea să vizualizați 
locuințe – mostră, spații interioare și fațade colorate. Puteți 
alege versiunea dorită dintr-o listă complexă.
Colour Planner Plus 1050: cu acest serviciu beneficiați de 
funcționalitate extinsă, precum introducerea și vizualizarea 
propriilor fotografii.

www.murexin.ro

Highlights
Mai multă eficiență pentru aplicatori cu 
Masele de șpaclu drișcuibile Durapid XS  40 
și XL 25, precum și cu noua Masă de șpaclu 
mecanizată drișcuibilă Durapid M 65. Drișcuire 
în loc de șlefuire! După cca. 90 minute de la 
aplicare, suprafețele șpăcluite se pot reactiva 
printr-o umezire ușoară și se pot drișcui. Din 
acest motiv, lucrările de șlefuire nu mai sunt 
necesare. În cazul noului glet ușor Maximo 
LS 85, materialele ușoare de umplere asigură 
o eficiență cu cca. 20% mai ridicată în privința 
consumului și o prelucrare extrem de ușoară.
Gletul colorat Maximo M 75 este deja 
consacrat. Conținutul de argilă naturală asigură 
un climat îmbunătățit. Produsul gata preparat 
este disponibil în 25 de culori naturale, conform 
paletarului de Culori în trend TAO 2017. De 
asemenea la asigurarea unui climat confortabil 
contribuie și Masa de șpaclu fină pe bază de 
var Durapid CA 480.
De o prelucrare eficientă beneficiați și prin 
utilizarea Grundului de profunzime VLF 10 fără 
conținut de solvenți și a Grundului alb LF 11, 
care datorită puterii de acoperire asigură 
economie de timp și de bani. Datorită gradului 
mat de luciu al Vopselei de interior Maximo 
AM 2700, se pot obține suprafețe premium, 
cu structură superioară fină.

Produsele MUREXIN Highlights le puteți 
găsi la următoarele pagini:

Grund de profunzime VLF 10 161
Grund alb LF 11 161
Masă de șpaclu fină pe bază de var 
Durapid CA 480 162
Masă de șpaclu fină drișcuibilă Durapid XS 40 163
Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă 
Durapid XL 25 162
Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă 
Durapid M 65 163
Glet ușor Maximo LS 85 164
Glet colorat Maximo M 75 164
Vopsea mată de interior Maximo AM 2700 169

Programul de culori 
Colour Planner 

A.  MUREXIN Mase de șpaclu drișcuibile – 
prelucrare 

B.  MUREXIN Glet mecanizat AS 30 – 
Prelucrare standard 

C.  MUREXIN Gletuirea plăcilor de 
gips-carton, clasa calitativă Q1-Q4 

D.  MUREXIN Glet pastă mecanizat S 70 – 
Etape prelucrare

E.  MUREXIN Glet mecanizat Durapid 
XL 90 – Etape prelucrare

F.  MUREXIN Sistemul Decor Maximo

Filme aplicare

NOU

NOU

NOU: 

Colour 

Planner 2.0
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Curat și eficient
Aplicarea mecanizată a Masei de șpaclu drișcuibile Durapid 
M 65 asigură o economie de timp și de efort, grosimea ma-
ximă a stratului este de 10 mm, uscarea este rapidă și uni-
formă! Nivelarea se face perfect plan și este utilizabilă și 
ca tencuială în pat subțire. Șlefuirea nu mai este necesară 
deoarece micile imperfecțiuni sunt corectate prin drișcuire. 
Astfel este posibilă finisarea suprafeței în condiții fără praf și 
în mai puține etape de lucru.

Prelucrare eficientă și ușoară
În cazul noului Glet ușor Maximo LS 85, adaosurile ușoare 
de umplere asigură o eficiență cu 20% mai ridicată în privin-
ța consumului, comparativ cu gleturile mecanizate uzuale. 

Materialul se poate aplica mecanizat sau manual în grosime 
de strat de până la 5 mm, datorită conținutului de materi-
ale superioare de umplere prelucrarea este foarte ușoară. 
Această caracteristică recomandă produsul în mod special 
la aplicarea pe tavane.

Plus valoare pentru aplicator
MUREXIN înțelege prin eficiență că produsele le oferă un 
plus aplicatorilor: mai puține etape de lucru, timpi de prelu-
crare mai scurți datorați metodelor raționale de lucru, timpi 
de uscare mai rapizi, produse cu emisii reduse și o eficiență 
mai ridicată a materialului, astfel încât la sfârșitul zilei se re-
alizează o economie de bani și timp.

Gleturile și Masele de Șpaclu 
MUREXIN! – Eficiență ridicată!

Fișă informații
produs

Fișă informații
produs

Murexin. Das hält.

Murexin
Filz-Maschinen-

spachtel 
Durapid M 65

Ihr Plus Produkt:

Effizient verarbeitbar bei 

gleichzeitig rascher

Trocknung!

Murexin
Leichtspachtel 

Maximo 
LS 85
Ihr Plus Produkt:

Sehr ergiebig und leichtgängig 

zu verarbeiten

Murexin. Das hält.

•  Aplicare mecanizată
•  Șpăcluiri de suprafață fără risc de fisurare în 

grosime de strat de până la 10 mm
•  Se poate drișcui
•  Nu suferă tensiuni și contracții
•  Uscare rapidă

•  Eficiență ridicată datorată materialelor 
ușoare de umplere

•  Aplicabilă mecanizat și manual
•  Prelucrare ușoară
•  Pentru grosimi de strat de până la 5 mm 

fără contracții
•  Nivelare perfect plană

Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă 
Durapid M 65 Glet ușor Maximo LS 85

Avantaje produs!Avantaje produs!

1. Pregătire suport

Mai multe informații la pagina 163 Mai multe informații la pagina 164

www.murexin.ro www.murexin.ro 

Pe șantiere se solicită tot mai mult acoperirea unor suprafețe mai mari într-un timp 
cât mai scurt. Noile gleturi MUREXIN asigură obținerea unor suprafețe fără con-
tracții și o aplicare eficientă: la aplicarea manuală caracteristicile de prelucrare sunt 
superioare, în plus la aplicarea mecanizată eficiența este garantată.

NOU

NOU

NOU

NOU
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Produs Descriere EAN Cod Articol

• gata preparat
• pe bază de hidrosol
• efect de profunzime

NOU

NOU

• eficiență
• amorsare
•  putere ridicată de 

acoperire 

NOU

NOU

   

   

   

 

   

Amorse (Grundieren)

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Grund de profunzime VLF 10 (Tiefengrund VLF 10)
Grund de profunzime gata preparat, fără conținut de solvenți, nepigmentat, pe bază de acril-hidrosol superior. Pentru 
tratarea suporturilor friabile, absorbante.

Consum pe strat: cca. 100 – 200 ml/m²

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002438168452 1 6845

Grund alb LF 11 (Grundweiß LF 11)
Grund special alb, în dispersie, fără conținut de solvenți, cu capacitate bună de acoperire. Adaosurile de dioxid de ti-
tan superior asigură o bună putere de acoperire și prin urmare conduc la o economie la aplicarea straturilor ulterioare. 
Ca grund pentru toate vopselurile în dispersie, aplicabil pe pereți în spații interioare și exterioare.
Avantaj: Ideal ca grund pentru construcțiile uscate!

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m²

5 litri CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002438154011 1 5401
15 litri CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438151430 1 5143

Grund LF 14 (Tiefengrund LF 14)
Grund concentrat pe bază de polimeri acrilici, pentru interior și exterior. Fără solvenți, diluabil cu apă, eficient, ecologic, 
pentru amorsarea suporturilor minerale friabile și absorbante, înainte de aplicarea finisajelor pe bază de rășini în dispersie. 
Se recomandă, în special, pentru tencuielile vechi și noi, zidării, straturi vechi ușor alterate de vopsea sau tencuieli deco-
rative. Se poate dilua cu apă până la maximum 1 : 4, funcție de starea suportului.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 ml/m2 de amestec diluat 1 : 4 cu apă

1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 378 bidoane 9002438011499 0 1149
2,5 litri BIDON 1 palet = 144 bidoane 9002438013950 0 1395
10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002438013943 0 1394

Amorsă silicatică de fixare SK 11 (Silikatgrund Fixativ SK 11)
Grund diluabil cu apă, pentru suporturi minerale înainte de aplicarea vopselurilor și tencuielilor silicatice. Special 
pentru întărirea și egalizarea absorbției suporturilor puternic respectiv neuniform absorbante. În plus, grundul este re-
comandat pentru fixarea vopsitoriilor, precum și pentru obținerea finisajelor lazurate împreună cu Vopseaua silicatică 
de interior SK 600 sau Vopseaua silicatică albă de interior SK 500. Se va aplica numai pe suporturi minerale, totuși nu 
se recomandă pe lacuri și vopseluri în dispersie, PVC, suporturi din ipsos sau lemn. Produsul este diluabil max. 1 : 1 
cu apă. De asemenea este recomandată ca sigilare transparentă nediluată peste Gletul Maximo M 75.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 ml/m2

10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002438145729 1 4572

Grund special de izolare SP 13 (Spezialisoliergrund SP 13)
Grund special cu uscare rapidă și eficiență ridicată în adâncime, pentru izolarea petelor vechi de apă, murdărie, nico-
tină, uleiuri etc., precum și pentru reducerea absorbției și întărirea suporturilor vechi încă portante, dar ușor friabile. 
În funcție de suport se diluează până la 1 : 3 cu apă.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 ml/m2 de amestec diluat 1 : 3 cu apă

5 litri BIDON 1 palet = 96 bidoane 9002438014650 0 1465
10 litri BIDON 1 palet = 42 bidoane 9002438014667 0 1466
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Produs Descriere EAN Cod Articol

Mase de șpaclu pulverulente (Pulverförmige Spachtelmassen)

   

  
Q1-Q4

Q1-Q4

4B
ABBINDENDE 

SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

•  pe bază de var 
natural

•  difuzie ridicată la 
vapori

•  asigură un climat 
confortabil

NOU

NOU

  1B
ABBINDENDE 

SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

• 2 – 40 mm
• drișcuire eficientă
• fără contracții
• direct pe beton

  

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Masă de șpaclu fină pe bază de var Durapid CA 480
(Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480)
Masă de șpaclu fină, pe bază de var natural, cu capacitate ridicată de difuzie la vapori, pentru prelucrare manuală și 
mecanizată la interior. Reglează umiditatea aerului și contribuie astfel la asigurarea unui climat confortabil.

Consum: cca. 0,8 kg/m2 per mm grosime strat

20 kg SAC 1 palet = 60 saci 9002438168629 1 6862

Masă de șpaclu de finisare Durapid GS 60 
(Glättspachtel Durapid GS 60)
Masă de șpaclu superioară, pe bază de ipsos, aditivată. Recomandată la interior pentru obținerea suprafețelor plane, 
netede la pereți și tavane, înainte de lucrările de tapetare sau vopsitorie.

Consum: cca. 0,9 kg/m2 per mm grosime strat

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002438121754 1 2175

Masă de șpaclu fațade Durapid FA 35 
(Fassadenspachtel Durapid FA 35)
Masă de șpaclu minerală de culoare albă, pe bază de ciment, permeabilă la vapori, cu contracții reduse la uscare, 
cu prelucrare manuală, în spații interioare și exterioare. Pentru gletuirea și spăcluirea fațadelor, precum și acoperirea 
fisurilor și găurilor la suprafețe de pereți și plafoane. Aplicabilă pe suporturi precum: zidărie, beton, tencuială și alte 
suporturi minerale.

Consum: cca. 1 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002438065300 0 6530

Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă Durapid XL 25 
(Filz-Grobspachtel Durapid XL 25)
Masă de șpaclu superioară, pulverulentă, pentru realizarea șpăcluirilor fără contracții, în grosime de strat de 2 – 40 
mm. Formula noastră inovatoare permite drișcuirea suprafeței după numai 60 – 70 minute. Mai mult decât atât, în 
funcție de grosimea stratului, suprafața poate fi reactivată la 16 ore de la aplicare, printr-o umezire ușoară, iar even-
tualele neplaneități se pot nivela în urma redrișcuirii. Pentru aplicare directă pe beton.

Consum: cca. 0,8 kg/m2 per mm grosime strat

25 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002438163624 1 6362
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Produs Descriere EAN Cod Articol

Etanșanți acrilici (Acrylate)

  
Q1-Q4

Q1-Q4

4B
ABBINDENDE 

SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

4B
ABBINDENDE 

SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

• 0 – 10 mm
• drișcuire eficientă
• fără contracții
• direct pe beton

•  prelucrare meca-
nizată

•  drișcuire eficientă
•  fără contracții
•  direct pe beton

NOU

NOU

   

    

  

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Profil de colț pentru glet (Kantenprofil zum Vorbereiten)
Profil de colț din aluminiu pentru protecția muchiilor și a colțurilor.

3 m 50 buc. / legătură, 200 buc. / cutie 9002438066413 0 6641

Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă Durapid M 65
(Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65)
Masă de șpaclu superioară, pe bază de ipsos, drișcuibilă, aplicabilă mecanizat, în pat subțire, pentru șpăcluiri eficiente, 
fără risc de fisurare, în grosime de strat de până la 10 mm.
Avantaj: prelucrare eficientă, mecanizată, fără timpi lungi de uscare!

Consum: cca. 0,8 kg/m2 per mm grosime strat

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002438166892 1 6689

Masă de șpaclu fină drișcuibilă Durapid XS 40 
(Filz-Feinspachtel Durapid XS 40)
Masă de șpaclu superioară, pulverulentă, pentru realizarea gletuirilor fără contracții, în grosime de strat de până la 
10 mm. Formula noastră inovatoare permite drișcuirea suprafeței după numai 60 – 70 minute. Mai mult decât atât, în 
funcție de grosimea stratului, suprafața poate fi reactivată la 16 ore de la aplicare, printr-o umezire ușoară, iar eventua-
lele neplaneități se pot nivela în urma redrișcuirii. Pentru aplicare directă pe beton.

Consum: cca. 0,8 kg/m2 per mm grosime strat

20 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002438162627 1 6262

Chit acrilic AC 10 (Fugenacryl AC 10)
Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, solubil în apă, fără solvenți și ftalați, cu miros redus. Pen-
tru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidărie, plăci de gips-carton, lemn și plăci 
conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la coroziune (numai în cazul rosturilor de 
mișcare reduse). Nu este recomandat în cazul solicitărilor la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe 9002438139384 1 3938

Chit acrilic AC 15 (Fugenacryl AC 15)
Material monocomponent de etanșare pe bază de acrilat, cu capacitate ridicată de întindere, solubil în apă, fără 
solvenți și ftalați, cu miros redus. Pentru chituirea rosturilor și fisurilor la interior și exterior pe tencuială, beton, zidă-
rie, plăci de gips-carton, lemn și plăci conglomerate, piatră, ceramică absorbantă pe aluminiu și metale protejate la 
coroziune (numai în cazul rosturilor de mișcare reduse). La interior și exterior, în special pentru etanșarea rosturilor 
de îmbinare între solbancuri și tâmplăriile din lemn și metal, la îmbinarea cu zidăriile din BCA, beton sau elemente din 
lemn, la zidurile despărțitoare. Nu este recomandat în cazul solicitărilor de durată la umiditate.

Consum: cca. 12,5 m liniari la un rost de 5 mm x 5 mm

310 ml CARTUȘ 12 cartușe / cutie, 1 palet = 936 cartușe 9002438139391 1 3939
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

Mase de șpaclu sub formă de pastă (Pastöse Spachtelmassen)

    

•  pe bază de argilă 
naturală

• permeabil la vapori
• climat sănătos
• aplicabil Airless

•  eficiență ridicată 
datorită materialelor 
ușoare de umplere

•  aplicare manuală și 
mecanizată

•  pentru grosimi de 
strat de max. 5 mm 
fără contracții

Q3-Q4

Glet ușor Maximo LS 85 
(Leichtspachtel Maximo LS 85)
Glet sub formă de pastă, gata preparat, extrem de eficient, pentru aplicare manuală sau mecanizată la interior. Combi-
nația specială de materiale de umplere asigură un spectru larg de utilizare. Astfel că materialul poate fi aplicat în grosimi 
de strat de până la 5 mm și se poate nivela perfect plan. Materialele ușoare de umplere permit o prelucrare ușoară a 
materialului și o uscare fără contracții.

Consum per mm grosime strat:  cca. 1,45 kg/m² – șpăcluire de suprafață 
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

21 kg SAC 1 palet = 40 saci 9002438305956 3 0595
21 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438305949 3 0594

Q1-Q4

NOU

NOU

    

NOU

NOU

Q1-Q4

3A
LUFTTROCKNENDE 
SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

   

4A
LUFTTROCKNENDE 
SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

Glet colorat Maximo M 75
(Tonspachtel Maximo M 75)
Glet colorat, gata preparat, pe bază de argilă, pentru prelucrare manuală sau cu echipamente tip Airless. Asigură un 
climat sănătos datorită capacității ridicate de difuzie la vapori și a capacității de absorbție a umidității. Pentru șpăclu-
iri decorative în tonuri de culoare conform paletarului „Essence of Colours”. Recomandat la interior, pe toate supor-
turile uzuale. Grosime: până la 2 mm per strat.

Consum per mm grosime strat:  cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață 
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438160241 1 6024
8 kg CUTIE 1 palet = 80 cutii 9002438160258 1 6025

Glet gata preparat Durapid HS 80 
(Fertigspachtel Durapid HS 80)
Masă de șpaclu, albă, gata preparată, cu aplicare manuală, pentru utilizare universală în spații interioare. Puterea 
ridicată de acoperire și flexibilitatea sunt caracteristici care conferă o prelucrare și șlefuire ușoare a masei de șpaclu. 
Pentru lucrări uzuale de șpăcluire la interior, pereți și tavane, dar și pentru lucrări de încărcare la rosturi sau de supra-
față, pe majoritatea tipurilor de suporturi. Grosime: până la cca. 5 mm per strat.

Consum per mm grosime strat:  cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață

1,5 kg DOZĂ 10 doze / cutie, 1 palet = 350 doze 9002438115586 1 1558
8 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002438115593 1 1559
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438115609 1 1560
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Produs Descriere EAN Cod Articol

1. PREGĂTIRE SUPORT (Vorbereiten)

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

Q3-Q4

Q1-Q4

2A
LUFTTROCKNENDE 
SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

3A
LUFTTROCKNENDE 
SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

Q3-Q4

2A
LUFTTROCKNENDE 
SPACHTELMASSE

DIN EN 13963

    

    

    

Calitate
îmbunătățită!

Glet mecanizat Durapid AS 30
(Airless Spritzspachtel Durapid AS 30)
Glet alb, gata preparat, cu bună capacitate de umplere, aplicabil mecanizat. Special pentru prelucrarea eficientă cu 
echipamentele tip Airless uzuale. Este recomandat de asemenea pentru aplicarea pe suprafețe reduse. Se aplică la 
interior pentru șpăcluirea de suprafață a pereților și plafoanelor, pe suporturi stabile, uzuale în construcții. Grosi-
me: până la cca. 1,5 mm per strat.
Avantaj: este posibilă o prelucrare eficientă cu rola!

Consum per mm grosime strat:  cca. 1,5 kg/m² – șpăcluire de suprafață 
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată

25 kg SAC 1 palet = 40 saci 9002438146450 1 4645
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438145538 1 4553

Glet pastă mecanizat S 70
(Spritzspachtel Gullspack S 70)
Masă de șpaclu albă, gata preparată, de calitate superioară, pe bază de dolomit, aplicabilă mecanizat. Pentru suprafe-
țe interioare la pereți și tavane, pentru șpăcluiri uzuale la rosturi și suprafețe, precum și pentru șpăcluiri structurate. 
Marmura dolomitică albă de cea mai bună calitate conferă gletului un grad ridicat de alb și putere de acoperire. Grosi-
me: până la cca. 2 mm per strat.

Consum per mm grosime strat:  cca. 1,75 kg/m² – șpăcluire de suprafață 
cca. 0,5 – 1 kg/m² – șpăcluire structurată 

25 kg SAC 1 palet = 40 saci 9002438126223 1 2622
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438124847 1 2484

Glet mecanizat Durapid XL 90 
(Spritzspachtel Durapid XL 90)
Masă de șpaclu organică cu capacitate ridicată de umplere, pentru aplicare mecanizată în spații interioare. Este gata 
preparată, recomandată pentru suprafețe mari, în special pentru suporturi rugoase. La grosimi de strat de până la 5 mm 
materialul își păstrează difuzia la vapori și se obține o suprafață plană, pregătită pentru vopsitorie sau pentru aplicarea 
tapetului. Recomandată la interior pentru umplerea găurilor și rosturilor la pereți și tavane, precum și pentru aplicarea în 
grosimi mari de strat pe suporturile care prezintă neplaneități. Grosime: până la cca. 5 mm per strat.

Consum per mm grosime strat:  cca. 1,8 kg/m² – șpăcluire de suprafață 
cca. 0,8 – 1,2 kg/m² – șpăcluire structurată 

25 kg SAC 1 palet = 40 saci 9002438142179 1 4217
25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438141165 1 4116
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2. Finisaje interioare

Fișă informații
produs

Murexin
Innenfarbe 
Maximo 
AM 2700
Ihr Plus Produkt:

Für hochwertige Flächen 

im Innenbereich

Murexin. Das hält.

• Eficiență ridicată
• Grad de luciu mat
•  Pentru realizarea suprafețelor 

superioare
• Se pot face ușor reparații
• Se obține o suprafață superioară, fină
• Disponibilă în 40000 de culori și în culorile Trend - TAO

Vopsea mată de interior 
Maximo AM 2700
Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 169

www.murexin.ro 

Un meșteșug cu istorie
Vremurile pigmenților uscați sau a cleiului de oase ca li-
ant aparțin istoriei îndepărtate. În ziua de astăzi aceste 
procedee de realizare a materialelor de finisaj par de ne-
conceput.

Produs de top
Prin introducerea Vopselei de interior Maximo AM 2700 
în sortimentul de produse, s-a reușit dezvoltarea unui 
produs Premium. Produsul reprezintă un omagiu adus 
orașului de origine, Wiener Neustadt. Vopseaua mată 
Maximo AM 2700 este o vopsea superioară de interior 
cu putere bună de acoperire și cu capacitate de acoperire 
ridicată. Datorită gradului de luciu mat, se obțin suprafețe 
premium cu structură fină superioară. Eventualele repa-
rații ulterioare se pot realiza fără ca acestea să fie sesiza-
bile. De asemenea la expunerea sub fascicul de lumină a 
Vopselei Maximo AM 2700 nu se observă umbre.

Creativitatea și dorințele clienților nu sunt supuse limite-
lor. Sunt disponibile mai mult de 40000 de culori, precum 
și în culorile Trend - TAO. Mai mult decât atât, Vopseaua 
Maximo AM 2700 are emisii reduse și nu conține solvenți. 

Produse moderne 
pentru suprafețe perfecte.
Prioritare pentru dezvoltarea vopselu-
rilor noastre superioare pentru interior 
sunt cerințele aplicatorilor vizavi de no-
ile tehnologii. Din acest motiv ridicăm 
ștacheta încă o treaptă și ne implicăm 
pentru ca produsele noastre să asigure 
o economie de timp cât mai mare, de-
oarece misiunea noastră este să punem 
la dispoziția meseriașilor cele mai mo-
derne produse.

NOU

NOU
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2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Grupa  
de colorare 
Mix-System

Grad de luciu
Clasa  

de lavabilitate
Putere 

de acoperire
Eficiență

Vopsele în dispersie

Vopsea albă de interior RW 150 1 mat 4 2 6,5

Vopseaua mată de interior 
Maximo AM 2700

1 – 4 foarte mat 3 2 9

Vopsea de interior VF 700 foarte mat 3 3 8,5

Vopsea de interior AN 750 mat 3 2 7

Vopsea de interior Emulplast KA 1500 foarte mat 4 2 8

Vopsea de interior KA 2500 foarte mat 3 2 8

Vopsea de interior KA 3500 1 foarte mat 2 1 6,5

Vopsea de interior UNO 4000 1 foarte mat 2 1 9

Vopsele minerale

Vopsea de var CA 300 mat 4 2 6,5

Vopsea silicatică albă
de interior SK 500

mat 3 2 9

Vopsea silicatică 
de interior SK 600

1 foarte mat 2 2 9

Vopsele pe bază de latex

Vopsea Mattlatex LX 5000 1 – 4 mat 1 2 8

Vopsea Seidenlatex LX 6000 1 – 4 semimat 1 2 8

Vopsea Glanzlatex LX 7000 1 semilucios 1 2 8

Vopsele speciale

Vopsea de izolare Aqua IF 3000 1 foarte mat 1 2 9,5

Vopsea pentru incinte umede AS 5200 1 mat 1 2 7,5

Indicație:
Clasa 2 Produsele sunt rezistente la frecare
Clasa 3 Produsele sunt rezistente la spălare
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Produs Descriere EAN Cod Articol

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

Vopseluri în dispersie (Dispersionen)

E.L.F.
emissionsarm 

und lösemittelfrei

N
assabriebklas

se

N
ac

h EN 13300

E.L.F.
emissionsarm 

und lösemittelfrei

N
assabriebklas

se

N
ac

h EN 13300

N
assabriebklas

se

N
ac

h EN 13300

E.L.F.
emissionsarm 

und lösemittelfrei

   

    

   

Vopsea albă de interior RW 150 (Raumweiß RW 150)
Vopsea de interior cu putere de acoperire optimă, pentru suprafețe interioare de toate tipurile, pereți și plafoane. Nu 
conține solvenți, are emisii reduse. Conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 4. 
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 2,9 l) 9002438147525 1 4752

15 kg CUTIE 1 palet = 40 cutii
alb (= 8,8 l) 9002438147136 1 4713

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 14,7 l) 9002438147235 1 4723

Vopsea de interior VF 700 (Austro Complete VF 700)
Vopsea gata preparată, lavabilă pentru suprafețe interioare. Este diluabilă cu apă, are emisii reduse și nu conține 
solvenți. Pentru vopsitorii la pereți și tavane la construcții noi, precum și în domeniul renovărilor. Rețeta optimizată 
pentru aplicarea cu echipamente tip Airless. Clasa de lavabilitate 3.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 16,7 l) 9002438142186 1 4218

Vopsea de interior AN 750 (Austro Norm AN 750)
Vopsea lavabilă, în dispersie, cu putere bună de acoperire și grad ridicat de alb. Datorită gradului de luciu semimat 
și al materialelor de umplere fine, este ideală pentru lucrările de reparații. Vopseaua este diluabilă cu apă, are emisii 
reduse și nu conține solvenți. Clasa de lavabilitate 3.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m2

1 kg DOZĂ 10 doze / cutie, 1 palet = 350 doze
alb (= 0,6 l) 9002438084158 8415

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,1 l) 9002438014377 0 1437

15 kg CUTIE 1 palet = 40 cutii
alb (= 9,4 l) 9002438014384 0 1438

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 15,6 l) 9002438014391 0 1439
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Produs Descriere EAN Cod Articol

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

Vopsea mată de interior Maximo AM 2700 
(Innenfarbe Maximo AM 2700)
Vopsea premium de interior, pentru suprafețe cu cerințe estetice ridicate. Aplicare ușoară, pentru obținerea suprafețelor 
mate, cu structură uniformă. Emisii reduse, fără conținut de solvenți. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 3 (rezistentă 
la spălare).
Avantaj: Colorabilă în peste 40000 de culori!
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

2,5 litri CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb 9002438168711 1 6871
bază transparentă 9002438305857 3 0585

5 litri CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb 9002438168728 1 6872
bază transparentă 9002438305864 3 0586

15 litri CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb 9002438168735 1 6873
bază transparentă 9002438305871 3 0587

   

   

•  capacitate foarte 
bună de acoperire

•  pentru suprafețe 
expuse 
fasciculelor de 
lumină

•  colorabilă

•  eficiență ridicată
•  mată
•  structură 

elegantă

E.L.F.
emissionsarm 

und lösemittelfrei

N
assabriebklas

se

N
ac

h EN 13300

E.L.F.
emissionsarm 

und lösemittelfrei

N
assabriebklas

se

N
ac

h EN 13300

NOU

NOU

Vopsea de interior unistrat UNO 4000
(Einschichtfarbe UNO 4000)
Vopsea în dispersie, cu emisii reduse și fără conținut de solvenți, are difuzie la vapori, capacitate bună de acoperire 
și de umplere, este diluabilă cu apă. Are grad de luciu semimat, granulometrie fină; lavabilitate: clasa 2; putere de 
acoperire: Clasa 1. Pentru realizarea finisajelor cu grad ridicat de alb, putere ridicată de acoperire și rezistență la 
oboseală, aplicabile pe beton, tencuială, tapete, pe tencuieli decorative și pe vopseluri noi sau vechi.
Avantaj: Datorită gradului de luciu mat și a timpului de uscare extins este ideală pentru suprafețele expuse fasciculelor 
de lumină (nu face umbre)! 
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m2

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 15,6 l) 9002438126858 1 2685
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Produs Descriere EAN Cod Articol

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.
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•  strat de protecție 

eficient
•  consum redus
•  mat

Sigilare pentru pereți IV 4000 (Wandsiegel IV 4000)
Sigilare transparentă, mată, pentru suprafețele pereților în spațiile interioare, supuse solicitărilor chimice și mecanice 
ridicate. Este ideală pentru aplicare peste vopsitoriile în dispersie în bucătării, holuri, camere de copii. Prezintă emisii 
reduse și nu conține solvenți.

Consum pe strat: 100 – 150 g/m²

1 litru BIDON 6 bidoane / pachet, 1 palet = 378 cutii 9002689168483 1 6848

Vopsea de interior Emulplast KA 2500 
(Emulplast Polarweiß KA 2500)
Vopsea de interior pereți și tavane, în dispersie, cu putere mare de acoperire, pentru toate tipurile de camere. Lava-
bilă, fără solvenți, emisii reduse, conține caolin, calitate Profi. Verificată conform EN 13300. Clasa de lavabilitate 3. 
Culoare: alb

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m2

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 15,6 l) 9002438154202 1 5420

Vopsea de interior Emulplast KA 3500 
(Emulplast Innenmatt KA 3500)
Vopsea de interior, în dispersie, pe bază de caolin, de cea mai bună calitate, cu putere ridicată de acoperire. Produsul 
a obținut marcajul de mediu austriac. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2. Capacitate de acoperire: Clasa 1.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m2

15 kg CUTIE 1 palet = 40 cutii
alb (= 10 l) 9002438515003 5 1500

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 16,7 l) 9002438154370 1 5437

Vopsea de interior Emulplast KA 1500 
(Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500)
Vopsea de interior superioară, cu capacitate bună de acoperire, pentru pereți și tavane de toate tipurile. Are emisii 
reduse, nu conține solvenți, este pe bază de caolin. Verificată conform EN 13300: Clasa de lavabilitate 4.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m2

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,3 l) 9002438111984 1 1198

15 kg CUTIE 1 palet = 40 cutii
alb (= 10 l) 9002438011994 0 1199

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 16,7 l) 9002438012007 0 1200
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Vopseluri pe bază de latex (Latexfarben)

Vopsea Seidenlatex LX 6000 (Seidenlatex LX 6000)
Vopsea de interior pe bază de latex, semimată, rezistentă la frecare, fără solvenți, cu putere mare de acoperire și ușor 
de pus în operă. Verificată conform EN 13300. Clasa de lavabilitate 1.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,7 l) 9002438141745 1 4174
bază transparentă (= 3,6 l) 9002438141752 1 4175

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 14,8 l) 9002438125196 1 2519
bază transparentă (= 16,7 l) 9002438141769 1 4176

Vopsea Glanzlatex LX 7000 (Glanzlatex LX 7000)
Vopsea de interior pe bază de latex, lucioasă, rezistentă la frecare, ușor de curățat, fără solvenți, cu putere mare de 
acoperire și ușor de pus în operă. Clasa de lavabilitate 1.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,7 l) 9002438141714 1 4171

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 14,8 l) 9002438125202 1 2520

Vopsea Mattlatex LX 5000 (Mattlatex LX 5000)
Vopsea pe bază de latex, mată, rezistentă la frecare, fără solvenți, capacitate mare de acoperire și ușor de pus în 
operă. Pentru finisaje la interior, pereți și tavane, respinge apa și murdăria. Este ideală pentru școli, grădinițe, spitale, 
bazine de înot, bucătării, băi, camere de copii. Rezistentă la oboseală, simplu de curățat. Clasa de lavabilitate 1 – 
conform EN 13300. 
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,7 l) 9002438121082 1 2108
bază transparentă (= 4,2 l) 9002438141721 1 4172

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 14,7 l) 9002438120696 1 2069
bază transparentă (= 15,3 l) 9002438141738 1 4173
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•  fără adaosuri de 
conservare

•   durabilitate datorată 
rețetei ecologice și 
durată de viață mai 
lungă a finisajului

Calitate
îmbunătățită!

Vopseluri minerale (Mineralfarben)

Vopsea de var CA 300 (Kalkfarbe CA 300)
Vopsea de var pentru interior, cu capacitate de reglare a umidității în încăpere. Aceasta are putere ridicată de acope-
rire și o caracteristică de reglare a umidității datorată varului de calitate superioară, de asemenea un grad ridicat de 
alb. Pentru vopsitorii interioare la pereți și plafoane la construcții noi și la renovări. Pentru finisaje cu difuzie ridicată 
la vapori, în școli, grădinițe, în instituții publice, precum și pentru renovări. Este recomandată în special pe suprafețe 
minerale precum tencuieli de toate tipurile, beton, zidărie din piatră de calcar, cât și pentru renovarea finisajelor por-
tante minerale sau silicatice.

Consum pe strat: cca. 150 – 250 g/m²

15 kg (= 10,7 l) CUTIE 1 palet = 40 cutii 9002438131913 1 3191

Vopsea silicatică albă de interior SK 500 
(Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500)
Vopsea silicatică pentru interior, ecologică, cu miros redus, difuzie la vapori, putere ridicată de acoperire și prelucra-
re ușoară. Finisajul rămâne permeabil la vapori și permite astfel schimbul de umiditate la nivelul suportului. Pentru 
finisaje superioare la pereți și plafoane toate spațiile de locuit, în școli, grădinițe, instituții publice precum și pentru 
clădirile vechi. Recomandată în special pentru realizarea finisajelor pe suprafețele minerale, precum tencuieli de toate 
tipurile, beton, zidărie din piatră de calcar precum și pentru renovarea finisajelor minerale – sau vopselurilor silicatice. 
Verificată conform EN 13300. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 3. Raportul de contrast: Capacitate de acoperire 
8 m²/litru, Clasa 2. Amorsă: Silikatgrund Fixativ SK 11 (numai pe suporturile fără conținut de ipsos). Culoare: albă.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m2

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,2 l) 9002438085094 8509

15 kg CUTIE 1 palet = 40 cutii
alb (= 9,7 l) 9002438085100 8510

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 16,1 l) 9002438085117 8511

Vopsea silicatică de interior SK 600 
(Innensilikatfarbe Supra SK 600)
Vopsea silicatică mată de interior, superioară, rezistentă la apă, cu difuzie ridicată la vapori, putere ridicată de aco-
perire, ecologică, nu conține solvenți, fără adaosuri de conservare, cu conținut < 5% de compuși organici și 
are miros redus. Pentru toate suporturile minerale nevopsite, precum tencuieli, zidărie din piatră de calcar, cât și 
peste vopseluri silicatice vechi, portante. Pentru realizarea de vopsitorii mate în toate spațiile de locuit, de asemenea 
în biserici, instituții publice, precum și pentru renovarea clădirilor vechi. Verificată conform EN 13300. Rezistența la 
abraziune umedă: Clasa 2.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

15 litri CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb 9002438155025 1 5502
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Vopseluri izolatoare (Isolierfarben)

Vopseluri speciale (Spezialfarben)

Vopsea de izolare Aqua IF 3000
(Aqua Sperr-Isolierenfarbe IF 3000)
Vopsea de izolare pe bază de apă, cu putere mare de acoperire, ecologică, ideală pentru acoperirea petelor de nico-
tină, cafea, lignină, funingine, apă, aplicabilă în spații interioare și exterioare. Pentru realizarea finisajelor izolatoare la 
pereți și plafoane, pe suporturi minerale, precum lemn, metale neferoase și PVC dur, în spații interioare și exterioare. 
Rezistența la abraziune umedă: Clasa 2.
Avantaj: Ca strat de aderență și de finisaj, pe aproape toate suporturile.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: 150 – 200 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,6 l) 9002438121075 1 2107

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 14,3 l) 9002438120276 1 2027

Vopsea pentru renovări Express IF 2010
(Express Renovierfarbe IF 2010)
Vopsea pe bază de solvenți, fără conținut de aromați, mată, pe bază de solvenți, rezistentă la oboseală, capacitate 
de izolare și de acoperire ridicată, pentru pereți și plafoane. Pentru izolarea petelor de nicotină, apă, funingine etc. 
De ex. hoteluri, hale de fabricație, suprafețe afectate de incendii sau de inundații. Se aplică minim 2 straturi. Diluare: 
Diluant pentru vopseaua de renovare – Reno-Verdünnung.

Consum pe strat: cca. 250 – 300 g (= cca. 3,5 m2/kg). 

5 kg CUTIE 1 palet = 136 cutii
alb (= 3,3 l) 9002438126025 1 2602

15 kg CUTIE 1 palet = 30 cutii
alb (= 10 l) 9002438126032 1 2603

Vopsea pentru incinte umede AS 5200
(Feuchtraumfarbe AS 5200)
Vopsea mată, rezistentă la frecare, pentru incinte umede, cu putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară. Conține 
adaosuri ce protejează împotriva atacului algelor și mucegaiului. Pentru vopsitorii interioare ușor de curățat, la pereți și 
plafoane, la construcții noi sau renovări. Ideală pentru piscine, bucătării și băi. Rezistența la abraziune umedă: Clasa 1. 
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

5 kg (= 3,7 l) CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002438137991 1 3799
20 kg (= 14,7 l) CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438133962 1 3396

Vopsea structurată RF 300 (Raufaserfarbe RF 300)
Vopsea ecologică, diluabilă cu apă, fără miros, permeabilă la vapori, capacitate mare de acoperire și egalizare suport. 
Recomandată la interior ca vopsitorie cu putere ridicată de acoperire pentru realizarea finisajelor structurate la pereți și 
plafoane. Este foarte eficientă și economică, recomandată de asemenea pentru finisarea elementelor prefabricate din beton.

Consum pe strat: cca. 500 ml/m2

10 litri CUTIE 1 palet = 40 cutii 9002438085087 8508
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Accesorii (Hilfsmittel)

Adeziv pentru tapet D 910 (Glasgewebeklebstoff D 910)
Adeziv superior în dispersie, gata preparat, fără solvenți, cu miros redus și cu aderență ridicată. Recomandat la in-
terior, pe suprafețele pereților, pentru lipirea tapetelor textile de toate tipurile (din plasă sau țesute) cu dos din hârtie 
și a tapetelor din plasă de fibră de sticlă, în special a tapetului din fibră de sticlă Scandatex. Cod GIS: D 1. Șpaclu 
A1 sau trafalet.

Consum: cca. 250 – 350 g/m2 în funcție de suport și tapet

6 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii 9002689062486 6248
15 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002689084303 8430

Vopsea pentru marcare terenuri sport SC 16 
(Sportplatzlinierfarbe SC 16)
Vopsea specială cu putere mare de acoperire și eficiență ridicată. Diluabilă cu apă, fără solvenți, emisii reduse. 
Rezistentă la acțiunea ploii și înghețului. Pentru marcarea terenurilor de sport, inclusiv de fotbal. 

Diluare: 1 parte vopsea cu 4 – 6 părți apă

Consum pe strat: consumul exact se stabilește la fața locului funcție de suport și metoda de aplicare. Informativ: 
1 găleată pentru cca. 3 marcări.

15 kg CUTIE 1 palet = 40 cutii
(= 9,4 l) 9002438100216 1 0021

Tapet din fibră de sticlă Scandatex (Glasgewebe Scandatex)
Tapet din fibră de sticlă – cu design inovativ în 4 modele – pentru „armarea” și decorarea pereților interiori, în special în 
zonele cu solicitări intense: școli, grădinițe, hoteluri, spitale, hale, expoziții etc. Rezolvă problema defectelor suportului 
(exemplu: rosturi între plăcile de gips-carton), fisuri, defecte de suprafață. Are o aderență foarte bună la suporturile 
minerale, nu este inflamabil, nu conține substanțe dăunătoare sănătății, menține stabilă culoarea finisajului. Tapetul 
se lipește cu Adezivul de tapet D910. Pentru finisare durabilă se recomandă vopselele pe bază de latex sau vopselele 
epoxidice Murexin. Lățime: 1 m.

6351 (caroiaj normal) ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 24 role
50 m² 9002438093877 9387

6164 (caroiaj fin) ROLĂ 6 role / cutie, 1 palet = 36 role
50 m² 9002438093884 9388

6345 (caroiaj grosier) ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 24 role
30 m² 9002438093891 9389

6354 (în formă de V) ROLĂ 4 role / cutie, 1 palet = 24 role
30 m² 9002438093907 9390
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Produse speciale (Sonderprodukte)

* Rezistența la UV este limitată – este aplicabilă condiționat pe suprafețe exterioare

Vopsea culori intense VF 4000 (Volltonfarbe VF 4000)
Vopsea în dispersie, diluabilă cu apă, ecologică, cu miros redus, rezistentă la factorii climatici, la UV și la frecare, 
impermeabilă, cu difuzie la vapori, disponibilă în tonuri intense. Pentru fațade rezistente la factorii climatici și finisaje 
interioare rezistente la frecare, precum și pentru colorarea vopselurilor în dispersie de fațada și de interior, a ten-
cuielilor pe bază de rășini sintetice. De asemenea pentru obținerea de vopsitorii strălucitoare, pentru realizarea pe 
fațade a scrierilor sub formă de reclamă.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

100 g FLACON 12 flacoane / cutie, 1 palet = 2016 flacoane
blau / albastru (cca. RAL 5002) 9002438008284 0 0828
gelb* / galben (cca. RAL 1018) 9002438008253 0 0825
grün / verde (cca. RAL 6016) 9002438008291 0 0829
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004) 9002438008260 0 0826
rot* / rosu (cca. RAL 3020) 9002438008277 0 0827
braun / maro (cca. RAL 8007) 9002438008338 0 0833
ocker / ocru (cca. RAL 1006) 9002438008307 0 0830
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009) 9002438008321 0 0832
schwarz / negru (cca. RAL 9005) 9002438008345 0 0834
weiß / alb (cca. RAL 9010) 9002438008383 0 0838

1 kg DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 504 doze
blau / albastru (cca. RAL 5002) 9002438159665 1 5966
gelb* / galben (cca. RAL 1018) 9002438159627 1 5962
grün / verde (cca. RAL 6016) 9002438159672 1 5967
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004) 9002438159641 1 5964
rot* / rosu (cca. RAL 3020) 9002438159658 1 5965
braun / maro (cca. RAL 8007) 9002438159696 1 5969
ocker / ocru (cca. RAL 1006) 9002438159634 1 5963
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009) 9002438159689 1 5968
schwarz / negru (cca. RAL 9005) 9002438159702 1 5970
weiß / alb (cca. RAL 9010) 9002438159719 1 5971

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
blau / albastru (cca. RAL 5002) 9002438012243 0 1224
gelb* / galben (cca. RAL 1018) 9002438012212 0 1221
grün / verde (cca. RAL 6016) 9002438192259 1 9225
orange* / portocaliu (cca. RAL 2004) 9002438012229 0 1222
rot* / rosu (cca. RAL 3020) 9002438012236 0 1223
braun / maro (cca. RAL 8007) 9002438007973 0 0797
ocker / ocru (cca. RAL 1006) 9002438007966 0 0796
oxydrot / rosu oxid (cca. RAL 3009) 9002438012274 0 1227
schwarz / negru (cca. RAL 9005) 9002438007980  0 0798 

Instalații de colorare și malaxare 
(Farbmischanlage und Rüttler)
Malaxoare moderne, computerizate. Proces de dozare complet automatizat, inclusiv me-
canism central automat de malaxare. Design modern.



Catalog MUREXIN176

Produs Descriere EAN Cod Articol

2. FINISAJE INTERIOARE (Innenanstriche)

NOU

NOU

NOU

NOU

Paletare (Farbfächer)

MUREXIN World of Colours
1 buc. 1 6461

RAL
1 buc. 6565

NCS Index 1950
1 buc. 1 0611

1050 Collection
1 buc. 1 1745

MUREXIN Vopsea lazur pentru lemn HL 2500
1 buc. 7077

MUREXIN Vopsea lazur pentru lemn HL 3500
1 buc. 1 0358

MUREXIN Essence of Colours
1 buc. 1 5734

MUREXIN TAO – Culori în trend 2017
1 buc. 1 6986

Pigment – pastă de colorare MIX 24 (Abtönpaste MIX 24)
Pastă de colorare universală, pentru finisaje rezistente la UV și la factorii climatici, în special pentru colorare în 
Murexin MIX System.

1 litru DOZĂ 1 palet = 420 doze
Weiß WX 11 / Alb WX 11 9002438150686 1 5068
Oxidgelb YX 10 / Galben oxid YX 10 9002438150662 1 5066
Oxidschwarz CX 10 / Negru oxid CX 10 9002438150655 1 5065
Schwarz CH 9 / Negru CH 9 9002438150693 1 5069
Blau BH 3 / Albastru BH 3 9002438150778 1 5077
Oxidtürkis GX 12 / Turcoaz oxid GX 12 9002438150877 1 5087
Zitronengelb YH 3 / Galben citron YH 3 9002438150860 1 5086
Magenta MH 3 9002438150846 1 5084
Gelb YM 4 / Galben YM 4 9002438150785 1 5078
Oxidorange YX 14 / Portocaliu oxid YX 14 9002438150938 1 5093
Oxidblau BX 10 / Albastru oxid BX 10 9002438150907 1 5090
Oxidhellgelb YX 12 / Galben deschis oxid YX 12 9002438150945 1 5094 
Rot RH 6 / Roșu RH 6 9002438150884 1 5088
Orange OM 3 / Portocaliu OM 3 9002438150891 1 5089
Grün LS / Verde LS 9002438156435 1 5643
Oxidrot YS / Roșu oxid YS 9002438150730 1 5073

Weiß KL / Alb KL 9002438150648 1 5064
Oxidgelb TL / Galben oxid TL 9002438150631 1 5063
Schwarz XL / Negru XL 9002438150679 1 5067
Gelb Ql / Galben QI 9002438150747 1 5074
Blau RA / Albastru RA 9002438150709 1 5070
Orange UL / Portocaliu UL 9002438156428 1 5642
Rot AM / Roșu AM 9002438150822 1 5082
Magenta BL 9002438150839 1 5083
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Natura în trend
La configurarea noilor culori, experții MUREXIN au avut 
în vedere trendurile actuale și prognozele coloristice 
viitoare. În prezent sunt în trend tonurile pământii roș-
cate, griul metalic, tonurile portocalii aprinse, albastrul 
inspirat din apă, până la verdele liniștitor. Culori care 
emană naturalețe, echilibru, stil și care pot fi combinate 
în armonie, într-o multitudine de modalități cu stilul de 
viață actual.

Paletarul ca suport pentru consiliere
Odată cu introducerea noului Paletar TAO – Culori în 
Trend, MUREXIN pune la dispoziția aplicatorilor și a 
specialiștilor în amenajări interioare, un suport valoros de 
consiliere, care poate fi de ajutor în discuțiile cu clienții.
Toate produsele MUREXIN – MIX din gama vopselurilor 
de interior, a vopselurilor de exterior, lacuri și tencuieli 
decorative sunt colorabile conform paletarului TAO – 
Culori în Trend.

Finisaje creative pentru pereți cu 
TAO Dekospachtel
Gletul Maximo M 75 se poate colora și conform pa-
letarului TAO – Culori în Trend. Astfel se pot obține 
suprafețe gletuite decorative, individuale. Imaginile cu 
prelucrarea de pe pagina următoare vă ajută să vă for-
mați o părere despre Maximo Dekorsystem.

TAO-Trendfarben
• Suport de consiliere în alegerea culorilor
• Propuneri de combinații de culori
• Armonie pentru orice ambient 
• Dekospachtel

TAO: 25 de culori în trend.

Pornind de la succesul imens pe care l-a avut paletarul Essence 
of Colours, Murexin păstrează ideea de Feng Shui și creează pa-

letarul „TAO – Culori în Trend”. Inspirat de elementele Pământ, Metal, 
Foc, Apă și Lemn, este prezentată actuala paletă de culori în nuanțe calde și 
reci, care sunt mai puternice și mai pregnante decât cele de dinainte.

Metal

Pământ

Foc

Lemn

Apă
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Dekorsystem Maximo 
= Glet Maximo M 75 + TAO – Culori în Trend

3. Finisaje exterioare

Tendința către individualitate este permanentă și privește o multitudine din aspecte-
le vieții. Pereții locuinței nu fac excepție de la această regulă. Odată cu introducerea 
inovativului Dekorsystem Maximo, MUREXIN pune accentul atât pe finisarea creati-
vă a pereților locuinței, cât și pe îmbunătățirea calității aerului interior.

Broșură

Dekorsystem Maximo

   Deep Sea W 80

Glet colorat Maximo M 75

Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 164

www.murexin.ro 

Argila naturală capătă culoare
Conținutul de argilă al Gletului Maximo M 75 asigură îmbu-
nătățirea climatului interior, deoarece argila absoarbe umidi-
tatea din aer și o cedează ulterior. Gletul Maximo M 75 este 
acum disponibil în 25 de culori conform paletarului TAO – 
Culori în Trend, iar lucrările de pregătire și de finisare a su-
prafețelor sunt reunite într-o singură etapă: cu câteva mișcări 
de gletieră se obține o suprafață individuală, cu aspect estetic 
deosebit și cu design unic, de la culori naturale pale până la 
culori puternice, elegante, cu efect metalic. Pentru aplicator 
aceasta înseamnă economie de timp și implicit de bani pen-
tru client, sau altfel spus – rezultate Maximo. 

• Pe bază de argilă naturală
• Difuzie la vapori
• Climat interior îmbunătățit
•  Aplicabil ca Dekorsystem Maximo 

în culorile TAO - Trend
• Pentru cerințe individuale ale clienților

NOU

NOU
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Produs Descriere EAN Cod Articol

3. FINISAJE EXTERIOARE (Außenanstriche)

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

    

Eficiență
ridicată!

    

    

Eficiență
ridicată!

Eficiență
ridicată!

Vopsea de fațadă Austrosil SX 40
(Fassadenfarbe Austrosil SX 40) 
Vopsea mată pentru fațade pe bază de siloxan, cu grad ridicat de difuzie la vapori, rezistentă la factorii climatici. 
Conține adaosuri împotriva dezvoltării bacteriilor, a mușchiului de copac și a algelor. Aplicabilă pe tencuieli minerale 
și pe tencuieli decorative, noi sau vechi. Valoare Sd: 0,08 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat:  pe tencuieli fine: cca. 150 – 200 g/m2  
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m2

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,3 l) 9002438142056 1 4205
bază transparentă (= 3,4 l) 9002438142063 1 4206

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 13,3 l) 9002438153335 1 5333
bază transparentă (= 13,8 l) 9002438153359 1 5335

Vopsea acrilică pentru fațade RA 50 
(Fassadenacrylfarbe RA 50)
Vopsea pentru fațadă pe bază de acrilat superior, diluabilă cu apă. Prezintă aderență foarte bună pe suporturi alcali-
ce și este stabilă la factorii climatici și la lumină. Recomandată pentru realizarea finisajelor fără risc de îngălbenire, 
rezistente la alcalii și cu aderență deosebită. Aplicabilă atât pe tencuieli nevopsite, cât și în domeniul renovărilor pe 
vopseluri vechi aderente, la interior și exterior. Pe suporturi minerale precum tencuieli de var-ciment și tencuieli de 
ciment, tencuieli strop, tencuieli decorative, precum și pe beton. 
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat:  pe tencuieli fine: cca. 150 – 200 g/m2  
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m2

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,1 l) 9002438137267 1 3726
bază transparentă (= 3,4 l) 9002438137274 1 3727

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 12,5 l) 9002438153366 1 5336
bază transparentă (= 13,8 l) 9002438153397 1 5339

Vopsea silicatică pentru fațade Supra SK 60 
(Fassadensilikatfarbe Supra SK 60)
Vopsea pe bază de silicat, mată, netedă, cu putere foarte bună de acoperire, rezistentă la factorii climatici conform 
VOB Partea C, DIN 18363 și rezistentă la spălare conform DIN 53778 în spații interioare, cu permeabilitate extrem de 
ridicată la vaporii de apă. Este ecologică, economică și ușor de prelucrat. Pentru realizarea finisajelor mate la exterior 
și a finisajelor rezistente la spălare în spațiile interioare. Pentru acoperiri la fațade și pereți pe suporturi minerale la 
interior și exterior, precum tencuieli de var, var-ciment și tencuieli de ciment, beton, piatră naturală, zidărie din piatră 
de calcar. Nu este recomandată pe uleiurile și lacurile în dispersie lucioase, pe lemn, material plastic și suporturi cu 
eflorescențe. Amorsă: Silikatgrund Fixativ SK 11. Valoare Sd: 0,06 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat:  pe tencuieli fine: cca. 150 – 250 g/m²  
pe tencuieli grosiere: cca. 250 – 350 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,3 l) 9002438141431 1 4143
bază transparentă (= 3,3 l) 9002438141448 1 4144

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 13,3 l) 9002438153403 1 5340
bază transparentă (= 13,3 l) 9002438153410 1 5341
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Produs Descriere EAN Cod Articol

3. FINISAJE EXTERIOARE (Außenanstriche)
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Calitate
îmbunătățită!

    

•  sehr ergiebig
•  selbstreinigend
•  diffusionsoffen

Vopsea siliconică pentru fațade Siloxan SX 80 
(Fassadensilikonharzfarbe Siloxan SX 80)
Vopsea pe bază de rășină siliconică cu efect de perlare, pentru suprafețe interioare și exterioare. Este mată, netedă, 
rezistentă la factorii climatici conform VOB, Partea C, DIN 18363. Este aderentă, respinge apa și murdăria, rezistentă 
la îngălbenire și îmbătrânire, foarte permeabilă la vaporii de apă, impermeabilă la apă conform DIN 4108, permeabilă 
la CO2 motiv pentru care este recomandată pe tencuielile cu conținut bogat de var. Rezistentă la noxele din atmosfe-
ră. Finisaj superior pentru fațade impermeabile la apă, cu difuzie ridicată la vapori, cu aplicare pe suporturi minerale, 
respectiv renovări peste finisajele silicatice vechi, aderente (mate), peste vopseluri în dispersie, precum și peste 
tencuieli decorative pe bază de rășini. Valoare Sd: 0,07 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat:  pe tencuieli fine: cca. 150 – 220 g/m²  
pe tencuieli grosiere: cca. 200 – 300 g/m²

5 kg CUTIE 1 palet = 85 cutii
alb (= 3,3 l) 9002438141486 1 4148
bază transparentă (= 3,4 l) 9002438141493 1 4149

20 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb (= 13,3 l) 9002438153441 1 5344
bază transparentă (= 13,8 l) 9002438153458 1 5345

Tencuială roluită RP 05 (Rollputz RP 05)
Tencuială pe bază de rășini sintetice, culoare albă, aplicare simplă – ca și vopseaua, cu trafaletul. Fără solvenți, 
rezistentă la intemperii, loviri, lasă peretele să respire. Se poate aplica pe suporturi din beton, ciment, gips carton, 
polistiren, OSB, la interior și exterior. Granulă max.: cca. 2 mm.

Consum pe strat: cca. 1 kg/m2

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb 9002438125660 1 2566

Vopsea de fațadă Euro Housepaint RA 100 
(Euro Housepaint RA 100)
Vopsea de fațadă universală mat-mătăsos, în dispersie, pe bază de acril pur-diluabilă, ecologică, foarte ușoară, 
aplicare în strat subțire, uscare rapidă, aderență foarte bună, permeabilă la vapori, rezistentă la ploaie, elasticitate 
ridicată, rezistentă la alcalii. Proprietăți excelente, pe suporturi minerale – beton, zidării, tencuieli, armociment, sis-
teme elastice vechi, lemn, metal, PVC dur, la exterior. Sd: < 0,2 m.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

2,5 litri CUTIE 1 palet = 84 cutii
alb 9002438141394 1 4139
bază transparentă 9002438141400 1 4140

12,5 litri CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb 9002438141417 1 4141
bază transparentă 9002438141424 1 4142
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MUREXIN oferă profesioniștilor un sortiment complet în cadrul capitolului Tehnica 
vopsitoriilor și a finisajelor: de la grunduri pentru toate suporturile uzuale, până la 
lazururi și vopseluri de protecție împotriva factorilor climatici. Sub numele D-TEQ, 
MUREXIN vă pune la dispoziție linia de produse premium din domeniul Lacurilor & 
Lazururilor, care răspund celor mai ridicate exigențe.

Ce reprezintă simbolul D-TEQ?
Litera D vine de la Durlin – o marcă cu tradiție, care de câțiva 
ani a fost integrată în portofoliul de produse Murexin. T-ul 
vine de la tehnologia modernă, care asigură timpi de uscare 
rapizi și caracteristici de prelucrare excelente. Litera E sim-
bolizează eficiența produselor. Experiența acumulată de-a 
lungul zecilor de ani de către MUREXIN – o societate austri-
acă cu tradiție, împreună cu tehnica modernă utilizată pentru 
fabricarea produselor, contribuie la obținerea unor produse 
de înaltă calitate – Qualität – de aici vine litera Q.

45000 de culori pentru Profesioniști
În privința culorilor MUREXIN acoperă toate dorințele: o 
mare parte a produselor D-TEQ și o paletă diversă de lacuri 
sunt colorabile. Vă stau la dispoziție 190 de culori conform 
paletarului RAL și alte 45.000 de tonuri de culoare. Și în do-
meniul protecțiilor și produselor de întreținere profesionale 
pentru lemn se regăsește Lazurul pentru lemn Aqua HL 3500 
în culorile în trend, produs diluabil cu apă, aplicabil în strat 
subțire, cu efect de profunzime și paletă coloristică varia-
tă și care deschide o multitudine de posibilități de utilizare. 
Lazurul penetrează în adâncime lemnul, diminuează efectul 
razelor UV și conferă protecție lemnului împotriva factorilor 
climatici.

4. Lacuri și lazururi

Calitate superioară pentru toate utilizările!

Broșură

• Diluabil cu apă
• Pe bază de rășină alchidică
• Efect de profunzime
• Culori în trend

Lazur pentru lemn Aqua 
HL 3500
Avantaje produs!

Mai multe informații la pagina 195

www.murexin.ro 
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4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

    

    

    

    

Chituri de șpaclu (Spachtelkitte)

Pregătire suport (Vorbereiten)

Produs curățare Zinc-Aluminiu ZA 110 
(Zink-Alu Reiniger ZA 110)
Produs de curățare concentrat pentru uz industrial, în spații comerciale și casnic, care se poate dilua până la 1 : 10 
cu apă. Utilizat în industria de prelucrare a metalelor, industria de mase plastice, farmaceutică și alimentară, spitale, 
industria producătoare de vopseluri și lacuri, în agricultură. Produsul este ecologic.

1 litru BIDON 8 bidoane /cutie, 1 palet = 312 bidoane 9002438217044 2 1704

Produs îndepărtare rugină FE 10 (Rostentferner FE 10) 
Produs de îndepărtare a ruginii pe bază de acid fosforic. Pe lângă efectul rapid pe care produsul îl are și peliculariza-
rea bună, acesta conține inhibitori, ceea ce conferă siguranța că numai rugina va fi îndepărtată, nu și luciul metalului. 
De asemenea produsul îndepărtează pe lângă urmele de rugină și resturile de var și ciment precum și depunerile 
de calcar. Îndepărtează rugina din locurile greu accesibile și de pe suprafețele reduse. Nu atacă luciul metalului, are 
efect rapid și de pasivare a suprafeței.

500 ml BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 600 bidoane 9002438004613 0 0461
1 litru BIDON 6 bidoane / cutie, 1 palet = 360 bidoane 9002438004620 0 0462

Chit de șpaclu Durapid SK 50
(Spachtelkitt Durapid SK 50) 
Chit de șpaclu pe bază de rășini, cu prelucrare ușoară și randament ridicat. Uscare rapidă chiar și în condiții de umi-
ditate ridicată și temperaturi scăzute, grad ridicat de alb, capacitate de umplere și de acoperire foarte bune. Pentru 
șpăcluirea la interior și exterior a suprafeței grunduite a lemnului, a metalului grunduit și a vopselurilor vechi intacte. 
Grosimea maximă a stratului proaspăt: 700 µm.

800 g CUTIE 12 cutii / pachet, 1 palet = 648 cutii
alb 9002438001148 0 0114

2,5 kg CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 288 cutii
alb 9002438078027 7802

Chit de șpaclu fin Durapid SK 60
(Feinspachtel Durapid SK 60) 
Chit de umplere pentru reparații, în dispersie, fără conținut de solvenți și substanțe nocive, cu capacitate bună de 
umplere, împiedică formarea ruginii, fără risc de fisurare în grosime de până la 1 mm a stratului proaspăt. Eficiență 
ridicată, se pot aplica straturi succesive la intervale scurte de timp, se șlefuiește ușor. Pentru lucrări de șpăcluire pe 
lemnul grunduit (la interior), pe tencuieli, beton și metal grunduit (la interior și exterior). Recomandat de asemenea ca 
și chit de șpaclu pentru umplere și de acoperire a petelor pe suprafețe reduse. La exterior, chitul de șpaclu Durapid 
SK 60 trebuie vopsit imediat după uscare.

400 g TUB 12 tuburi / cutie, 1 palet = 1296 tuburi
alb 9002438101237 1 0123

1,3 kg TUB 10 tuburi / cutie, 1 palet = 480 tuburi
alb 9002438111991 1 1199
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4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

   

   

Amorse – Grunduri (Grundieren)

Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10 
(Rostschutzgrund Alupren LV 10) 
Grundul protecție anti-rugină nu conține plumb și crom, conține pigmenți superiori cu efect anti-coroziv. Combinația 
alchid-rășină utilizată ca și liant asigură o grunduire cu efect de protecție la coroziune și caracteristici foarte bune 
de prelucrare ulterioară. Recomandat ca protecție anti-corozivă și grund la construcțiile metalice, la mașini și echi-
pamente de construcții, precum și pentru construcțiile metalice de toate tipurile. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant 
SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
gri 9002438153922 1 5392
cărămiziu 9002438153939 1 5393

2,5 Litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
gri 9002438011529 0 1152
cărămiziu 9002438011147 0 1114

Amorsă rapidă LV 20 (Quick Primer LV 20) 
Amorsa rapidă LV 20 nu conține plumb și crom, conține pigmenți superiori cu efect anti-coroziv. Combinația 
alchid-rășină utilizată ca și liant asigură o grunduire cu efect de protecție la coroziune și caracteristici foarte bune 
de prelucrare ulterioară. Recomandat ca protecție anti-corozivă și grund la construcțiile metalice, la mașini și echi-
pamente de construcții, precum și pentru construcțiile metalice de toate tipurile. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant 
SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m²

1 kg CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438008420 0 0842
gri-verzui 9002438000301 0 0030
roșu oxid 9002438000424 0 0042

5 kg CUTIE 1 palet = 136 cutii
alb 9002438008437 0 0843
gri-verzui 9002438000318 0 0031
roșu oxid 9002438000431 0 0043

30 kg CUTIE 1 palet = 14 cutii
alb 9002438023508 0 2350
gri-verzui 9002438125646 1 2564
roșu oxid 9002438125653 1 2565
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4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

   

   

   

De acum 
colorabil!

Vopseluri – Lacuri pe bază de solvenți (Lacke LM)

Vopsea KHX 90 (Malerlack KHX 90)
Vopsea lucioasă pe bază de rășini sintetice cu excelente caracteristici de prelucrare. Rezistentă la șocuri și la zgâ-
riere, are capacitate ridicată de acoperire, este rezistentă la factorii climatici, și își menține gradul de luciu în timp. 
Este recomandată pentru vopsitorii de calitate superioară pe lemn și metal, la interior și exterior, precum mobilier, 
uși, ferestre, plase, conducte, uși de garaj, zone de soclu. În varianta colorată se pretează de asemenea și pentru 
corpurile de încălzire cu apă caldă. Diluare: Diluant TE 300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 166 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438156169 1 5616
bază transparentă 9002438156183 1 5618

2,5 Litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438156176 1 5617
bază transparentă 9002438156190 1 5619

Grund universal LV 30 (Allgrund LV 30)
Grund universal cu utilizare la interior și exterior, cu prelucrare ușoară, uscare rapidă și aderență bună, conține pig-
menți activi de protecție anti-coroziune, recomandat ca amorsă pentru vopselurile aplicate pe corpurile de încălzire 
la temperaturi de până la 80°C. Amorsă cu uscare rapidă pentru vopsitorii pe suprafețe din oțel, suprafețe zincate, 
aluminiu, cupru, PVC-dur, lemn și materiale lemnoase. Diluare: Diluant Universal UV 80.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 131 culori RAL și în alte peste 35000 de culori.

Consum pe strat: cca. 150 – 170 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438122492 1 2249
bază transparentă 9002438160043 1 6004

2,5 Litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438122645 1 2264
bază transparentă 9002438160050 1 6005

Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40 
(KH-Grundfarbe LV 40)
Amorsă cu putere ridicată de acoperire și prelucrare ușoară, rezistentă la temperaturi până la 100°C. Utilizare uni-
versală la interior și exterior ca amorsă pentru vopseluri, aplicabilă prin pensulare sau pulverizare (inclusiv Airless) pe 
lemn, metal, de asemenea pentru corpuri de încălzit. Reprezintă amorsa ideală pentru vopselurile pe bază de rășini 
sintetice. Diluare: Diluant TE 300 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 150 – 200 g/m2

1 kg CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438126131 1 2613

6 kg CUTIE 1 palet = 136 cutii
alb 9002438126148 1 2614
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4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

   

   

   

• eficientă
•  conținut ridicat de 

corpuri solide
•  caracteristici opti-

me de prelucrare 

Vopsea KHX 50 (Malerlack KHX 50)
Vopsea semimată pe bază de rășini sintetice cu caracteristici excelente de prelucrare. Rezistentă la șocuri și la zgâ-
riere, are capacitate ridicată de acoperire, este rezistentă la factorii climatici, și își menține gradul de luciu în timp. 
Este recomandată pentru vopsitorii de calitate superioară pe lemn și metal, la interior și exterior, precum mobilier, 
uși, ferestre, plase, conducte, uși de garaj, zone de soclu. În varianta colorată se pretează de asemenea și pentru 
corpurile de încălzire cu apă caldă. Diluare: Diluant TE 300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 166 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438156107 1 5610
bază transparentă 9002438156138 1 5613

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438156114 1 5611
bază transparentă 9002438156145 1 5614

Vopsea VLX 50 (Ventilack VLX 50)
Vopsea semi-lucioasă pe bază de uleiuri și rășini alchidice și solvenți fără aromați, pentru zonele de ventilație (feres-
tre), formează un film rezistent la șocuri și impermeabil la apă, asigură o bună acoperire în zona muchiilor. Recoman-
dată la interior și exterior ca grund, ca strat intermediar și strat de finisaj pe tâmplării din lemn și materiale lemnoase, 
ca strat intermediar și strat de finisaj pe suprafețe din metal și PVC-dur (cu suprafața fără agent de separare) după 
pregătirea corespunzătoare a suportului. Diluare: Diluant TE 300.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 157 culori RAL și în alte peste 37000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438156268 1 5626
bază transparentă 9002438156282 1 5628

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438156275 1 5627
bază transparentă 9002438156299 1 5629

Vopsea albă SE 50 (Weißlack SE 50)
Vopsea superioară profesională, albă cu conținut ridicat de dioxid de titan, rezistentă la factorii climatici, ce are la 
bază pigmenți fără conținut de plumb și crom. Prelucrarea este ușoară, iar suprafața finală are un aspect semimat 
omogen, acoperă foarte bine muchiile. Finisajul este rezistent la uzură, la frecare și se curăță ușor. Este recomandată 
la interior și exterior pe lemn și materiale lemnoase, metale și suporturi minerale după pregătirea corespunzătoare 
și amorsare. Diluare: Diluant TE 300. 

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

2,5 litri CUTIE 4 cutii / cutie, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438156015 1 5601
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Vopsea pentru corpuri de încălzit HKL 90 
(Heizkörperlack HKL 90)
Vopsea cu capacitate de acoperire ridicată în special în zona muchiilor, fără risc de îngălbenire. Caloriferul poate fi 
pornit imediat după uscare. Vopseaua are aderență ridicată, este elastică și rezistentă la șocuri. Este recomandată 
pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă sau cu abur până la temperaturi de +120° C. Finisajul 
obținut este de email lucios. Pentru a reduce riscul de îngălbenire al finisajului trebuie ca instalația de încălzire să fie 
pornită la scurt timp după uscarea vopselei. Diluare: Diluant TE 300. 

Consum pe strat: cca. 100 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438001612 0 0161

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 144 cutii
alb 9002438001629 0 0162

Protecție anti-corozivă și vopsea FE 100 
(Roststopp Ferabrin FE 100)
Grund-protecție anti-corozivă și vopsea de finisaj, într-un singur produs (3 într-unul). Produsul nu conține plumb, 
nu are tendință de scurgere, are efect anti-coroziv, este rezistent la factorii climatici, și ușor de prelucrat. Se aplică 
într-un strat pe metal, aluminiu, suprafețe zincate, precum jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri din tablă, etc. La apli-
care nu este necesară diluarea. Curățarea sculelor se face cu Diluant Nitro AF 200.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
oxydrot – roșu oxid 9002438007928 0 0792
resedagrün – verde reseda 9002438007881 0 0788
silbergrau – argintiu 9002438007843 0 0784
anthrazitgrau – gri antracit 9002438007904 0 0790
sepiabraun – maro sepia 9002438007867 0 0786
weiß – alb 9002438007942 0 0794

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
oxydrot – roșu oxid 9002438007935 0 0793
resedagrün – verde reseda 9002438007898 0 0789
silbergrau – argintiu 9002438007850 0 0785
anthrazitgrau – gri antracit 9002438007911 0 0791
sepiabraun – maro sepia 9002438007874 0 0787
weiß – alb 9002438007959 0 0795

10 litri CUTIE 1 palet = 30 cutii
oxydrot – roșu oxid 9002438113384 1 1338
resedagrün – verde reseda 9002438113391 1 1339
silbergrau – argintiu 9002438213381 2 1338
anthrazitgrau – gri antracit 9002438163389 1 6338
sepiabraun – maro sepia 9002438243388 2 4338
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   Vopsea lucioasă KH 90 (Glanzlack KH 90)
Vopsea cu grad de luciu ridicat, pe bază de rășini sintetice, fără aromați, cu prelucrare ușoară, luciu stabil, fără risc 
de decolorare, rezistentă la șocuri, cu putere ridicată de acoperire, uscare rapidă, durabilitate extinsă, rezistență 
bună la factorii climatici. Pentru vopsirea decorativă la interior și exterior pe metal, lemn, de ex. ferestre, uși, mobilier, 
balustrade, porți. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă 
caldă până la 90°C. Diluare: Diluant TE 300. 

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii
incolor 9002438127770 1 2777
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil 9002438127817 1 2781
rapsgelb RAL 1021 9002438127824 1 2782
feuerrot RAL 3000 9002438127831 1 2783
enzianblau RAL 5010 9002438127848 1 2784
laubgrün RAL 6002 9002438127855 1 2785
moosgrün RAL 6005 9002438127794 1 2779
silbergrau RAL 7001 9002438127862 1 2786
lichtgrau RAL 7035 9002438127879 1 2787
lehmbraun RAL 8003 9002438127886 1 2788
nussbraun RAL 8011 9002438127893 1 2789
schokoladenbraun RAL 8017 9002438127909 1 2790
tiefschwarz RAL 9005 9002438127800 1 2780
reinweiß RAL 9010 9002438127787 1 2778

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
incolor 9002438127923 1 2792
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil 9002438128241 1 2824
rapsgelb RAL 1021 9002438127961 1 2796
feuerrot RAL 3000 9002438127978 1 2797
enzianblau RAL 5010 9002438127985 1 2798
laubgrün RAL 6002 9002438127992 1 2799
moosgrün RAL 6005 9002438127947 1 2794
silbergrau RAL 7001 9002438128005 1 2800
lichtgrau RAL 7035 9002438128012 1 2801
lehmbraun RAL 8003 9002438128029 1 2802
nussbraun RAL 8011 9002438128036 1 2803
schokoladenbraun RAL 8017 9002438128043 1 2804
tiefschwarz RAL 9005 9002438127954 1 2795
reinweiß RAL 9010 9002438127930 1 2793

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
incolor 9002438128067 1 2806
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil 9002438128265 1 2826
rapsgelb RAL 1021 9002438128104 1 2810
feuerrot RAL 3000 9002438128111 1 2811
enzianblau RAL 5010 9002438128128 1 2812
laubgrün RAL 6002 9002438128135 1 2813
moosgrün RAL 6005 9002438128081 1 2808
silbergrau RAL 7001 9002438128142 1 2814
lichtgrau RAL 7035 9002438128159 1 2815
lehmbraun RAL 8003 9002438128197 1 2819
nussbraun RAL 8011 9002438128203 1 2820
schokoladenbraun RAL 8017 9002438128210 1 2821
tiefschwarz RAL 9005 9002438128098 1 2809
reinweiß RAL 9010 9002438128074 1 2807
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Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

   Vopsea semimată KH 50 (Seidenmattlack KH 50)
Vopsea semimată, pe bază de rășini sintetice, fără aromați, cu prelucrare ușoară, cu putere ridicată de acoperire, 
uscare rapidă, durabilitate extinsă, rezistență bună la factorii climatici. Pentru vopsirea decorativă la interior și exterior 
pe metal, lemn, de ex. ferestre, uși, mobilier, balustrade, porți. Recomandată și în nuanțe colorate pentru vopsirea 
corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă până la 90°C. Diluare: Diluant TE 300. 

Consum pe strat: cca. 100 – 150 ml/m2

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii
incolor 9002438128272 1 2827
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil 9002438128289 1 2828
rapsgelb RAL 1021 9002438128296 1 2829
feuerrot RAL 3000 9002438128302 1 2830
enzianblau RAL 5010 9002438128319 1 2831
laubgrün RAL 6002 9002438128333 1 2833
moosgrün RAL 6005 9002438128340 1 2834
silbergrau RAL 7001 9002438128357 1 2835
lichtgrau RAL 7035 9002438128364 1 2836
lehmbraun RAL 8003 9002438128371 1 2837
nussbraun RAL 8011 9002438128388 1 2838
schokoladenbraun RAL 8017 9002438128395 1 2839
tiefschwarz RAL 9005 9002438128418 1 2841
reinweiß RAL 9010 9002438128425 1 2842

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
incolor 9002438128432 1 2843
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil 9002438128449 1 2844
rapsgelb RAL 1021 9002438128456 1 2845
feuerrot RAL 3000 9002438128463 1 2846
enzianblau RAL 5010 9002438128470 1 2847
laubgrün RAL 6002 9002438128487 1 2848
moosgrün RAL 6005 9002438128494 1 2849
silbergrau RAL 7001 9002438128500 1 2850
lichtgrau RAL 7035 9002438128517 1 2851
lehmbraun RAL 8003 9002438128524 1 2852
nussbraun RAL 8011 9002438128531 1 2853
schokoladenbraun RAL 8017 9002438128548 1 2854
tiefschwarz RAL 9005 9002438128562 1 2856
reinweiß RAL 9010 9002438128579 1 2857

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
incolor 9002438128583 1 2858
beige RAL 1001 – în limita stocului disponibil 9002438128593 1 2859
rapsgelb RAL 1021 9002438128609 1 2860
feuerrot RAL 3000 9002438128616 1 2861
enzianblau RAL 5010 9002438128623 1 2862
laubgrün RAL 6002 9002438128630 1 2863
moosgrün RAL 6005 9002438128647 1 2864
silbergrau RAL 7001 9002438128654 1 2865
lichtgrau RAL 7035 9002438128661 1 2866
lehmbraun RAL 8003 9002438128678 1 2867
nussbraun RAL 8011 9002438128685 1 2868
schokoladenbraun RAL 8017 9002438128692 1 2869
tiefschwarz RAL 9005 9002438128715 1 2871
reinweiß RAL 9010 9002438128722 1 2872
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O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

   Vopsea cu aplicare mecanizată ML 90 
(Maschinenlack Express ML 90)
Vopsea universală cu grad de luciu ridicat pe bază de rășini alchidice, rezistentă la șocuri și la zgâriere, fără risc de 
decolorare, cu uscare rapidă, rezistentă la factorii climatici. Domeniul principal de utilizare este în industria de prelu-
crare a metalelor, precum construcția de mașini și utilaje. Pentru utilaje agricole, construcții metalice și componente 
de dimensiuni reduse în producția de serie, etc. Diluare: Diluant Nitro AF 200 sau Diluant SV 100.

Consum pe strat: cca. 100 – 150 g/m2

5 kg CUTIE 1 palet = 72 cutii 9002438126445 1 2644
25 kg CUTIE 1 palet = 14 cutii 9002438126476 1 2647

1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024,
3009, 3012, 3015,
4009,
5014,
6003, 6006, 6012, 6014, 6015, 6019, 6021, 6033, 6034,
7000, 7001, 7002, 7003, 7004 SF, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 
7013, 
7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 
7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042 VF, 7043 VF, 7044, 7045, 7047,
8000, 8001, 8002 SF, 8004, 8008, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 
8024, 
8025, 8028,
9001, 9002, 9003 SF, 9004 SF, 9005, 9010, 9011, 9016 VF, 9017 VF, 9018

5 kg CUTIE 1 palet = 72 cutii 9002438126452 1 2645
25 kg CUTIE 1 palet = 14 cutii 9002438126483 1 2648

1005, 1006, 1012, 1017, 1027, 1032, 1033, 1034,
2011, 2012,
3005, 3007, 3013, 3014, 3017, 3022,
4001, 4002, 4007,
5000, 5001, 5003, 5004, 5005 SF, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5015, 5017 VF, 
5018, 5020, 5021, 5023, 5024,
6000, 6001, 6002, 6004, 6005, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6013, 6016, 6017,
6018, 6020, 6022, 6024, 6025, 6027, 6028, 6029, 6032 SF,
7046,
8003, 8007, 8011, 8023

5 kg CUTIE 1 palet = 72 cutii 9002438126469 1 2646
25 kg CUTIE 1 palet = 14 cutii 9002438126490 1 2649

1003 SF, 1004, 1007, 1018, 1021, 1023 VF, 1028, 1037,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 VF, 2010 SF,
3000, 3001 SF, 3002, 3003, 3004, 3011, 3016, 3018, 3020 VF, 3027, 3031,
4003, 4004,
5013, 5022, 5019,
6026

5 kg CUTIE 1 palet = 72 cutii
spezialsilber RAL cca. 9006 9002438079499 7949

Adaos pentru obținerea gradului mat de luciu ML 50 (Mattierungzuschlag ML 50): Se adaugă peste Vopseaua cu 
aplicare mecanizată ML 90 pentru obținerea gradului mat de luciu. Nu se acordă discount.
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Vopseluri – Lacuri pe bază de apă (Aqua Lacke)

Grund universal Aqua AV 35 (Aqua Allgrund AV 35)
Grund universal diluabil cu apă, pentru lemn, metal, și corpuri de încălzire. Utilizabil la interior și exterior. Are ade-
rență foarte bună pe zinc și suprafețe zincate. Conține pigmenți activi anti-coroziune.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.
Colorabilă în 37 culori RAL și în alte peste 24000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m2

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii
alb 9002438138004 1 3800

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438076993 7699

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438077013 7701

Vopsea lucioasă Aqua GLX 90 (Aqua Glanzlack GLX 90)
Vopsea lucioasă pe bază de poliuretan-acrilat pentru interior și exterior. Pentru finisare lucioasă pe suprafețe din 
lemn, metal, oțel, suprafețe zincate, PVC dur, suporturi tratate corespunzător precum tencuieli, beton sau fibro-
ciment, dar și în domeniul renovărilor pe finisaje vechi portante, la interior și exterior. Recomandată și în nuanțe 
colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă. 
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 171 culori RAL și în alte peste 40000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m2

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii
alb 9002438156336 1 5633
bază transparentă 9002438156343 1 5634

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438156060 1 5606
bază transparentă 9002438156084 1 5608

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb  9002438156077 1 5607
bază transparentă 9002438156091 1 5609

Vopsea semimată Aqua SMX 50
(Aqua Seidenmattlack SMX 50)
Vopsea semimată pe bază de poliuretan-acrilat pentru interior și exterior. Pentru finisare lucioasă pe suprafețe din 
lemn, metal, oțel, suprafețe zincate, PVC dur, suporturi tratate corespunzător precum tencuieli, beton sau fibro-
ciment, dar și în domeniul renovărilor pe finisaje vechi portante, la interior și exterior. Recomandată și în nuanțe 
colorate pentru vopsirea corpurilor de încălzire care funcționează cu apă caldă. 
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4.
Colorabilă în 171 culori RAL și în alte peste 40000 de culori.

Consum pe strat: cca. 100 – 130 ml/m2

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii
alb 9002438156312 1 5631
bază transparentă 9002438156329 1 5632

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438156022 1 5602
bază transparentă 9002438156046 1 5604

2,5 litri CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 128 cutii
alb 9002438156039 1 5603
bază transparentă 9002438156053 1 5605
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Vopsea corpuri de încălzit Aqua AHL 90 
(Aqua Heizkörperlack AHL 90) 
Vopsea acrilică, diluabilă cu apă, cu conținut redus de solvenți și putere ridicată de acoperire, rezistentă la tempe-
raturi ridicate. Recomandată pentru toate tipurile de corpuri de încălzit, precum și pentru conductele acestora, la 
interior.

Consum pe strat: cca. 70 – 80 ml/m2

250 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 1080 cutii
alb 9002438129415 1 2941

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
alb 9002438129422 1 2942

Sigilant beton Aqua RC 414
(Aqua Betonsiegel RC 414)
Vopsea semimată pentru betoane, diluabilă cu apă, fără solvenți, cu aderență foarte bună pe pardoselile din beton, 
cu putere de acoperire bună, rezistentă la frecare. Rezistentă pe termen mediu – lung la factorii climatici, la efectul 
apei, agenților de curățare, combustibililor, uleiurilor minerale, a acizilor și leșiilor diluate, precum și la o serie de alte 
chimicale. Pentru vopsire cu trafaletul, în special la acoperirea pardoselilor din beton, a șapelor în subsoluri și came-
re tehnice, spălătorii și alte încăperi umede, vane de retenție pentru uleiuri de încălzire. La exterior, pentru finisarea 
balcoanelor și a teraselor, treptelor din beton, etc. Nu este recomandată pentru vopsirea pardoselilor în garaje.

Culori disponibile pe stoc: silbergrau RAL 7001 și kieselgrau RAL 7032.
Colorabilă în grupele de culoare 1 – 4. 
Colorabilă în 113 culori RAL și în alte 209 de culori conform paletarului Murexin Eurocolours & Essence of Co-
lours.

Consum pe strat: cca. 200 – 250 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 396 cutii
silbergrau RAL 7001 9002438137878 1 3787
kieselgrau RAL 7032 9002438137908 1 3790

4 litri CUTIE 1 palet = 85 cutii
silbergrau RAL 7001 9002438137885 1 3788
kieselgrau RAL 7032 9002438137915 1 3791

10 litri CUTIE 1 palet = 36 cutii
silbergrau RAL 7001 9002438137892 1 3789
kieselgrau RAL 7032 9002438137922 1 3792
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Vopseluri cu conținut de solvenți, cu uscare rapidă, pentru obiecte de artă, utilizate la interior. Pentru finisaje decorative pe o multitudine 
de suporturi, precum metal, piatră, ceramice, coșuri, rame de tablou, pomi de Crăciun decorativi, etc.

Vopsea aurie cu patină (Altgoldfarbe)
Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m2

100 g CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii
auriu cu patină 9002438991418 9 9141

1 kg CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii
auriu cu patină 9002438991449 9 9144

Vopsea aurie (Goldfarbe)
Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m2

100 g CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii
auriu 9002438911010 9 1101

1 kg CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii
auriu 9002438911041 9 1104

Vopsea aurie stabilă (Goldfarbe Stabil)
Recomandată de asemenea la exterior, ex. monumente, etc. Diluare: Spiritus.

Consum pe strat: cca. 100 g/m2

100 g CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii
auriu Stabil 9002438911119 9 1111

1 kg CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii
auriu Stabil 9002438991142 9 9114

Vopsea argintie rezistentă la temperaturi ridicate
(Silberfarbe Hitzebeständig)
Rezistentă la temperaturi ridicate până la 650°. Diluare: Diluant Universal UV 80.

Consum pe strat: cca. 100 g/m2

100 g CUTIE 4 cutii / pachet, 1 palet = 2000 cutii
argintiu 9002438910013 9 1001

1 kg CUTIE 2 cutii / pachet, 1 palet = 300 cutii
argintiu 9002438910044 9 1004
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Impregnări și lacuri pentru lemn (Holzveredelung)

Grund de impregnare lemn HL 250 
(Holzimprägniergrund HL 250)
Grund de impregnare incolor, pe bază de solvenți, are efect preventiv împotriva ciupercilor și insectelor, rezistent 
la factorii climatici și la umiditate. Recomandat pe suprafețele din lemn netratate și parțial pe suprafețe interioare și 
exterioare. 

Consum pe strat: cca 80 – 100 ml/m²

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
incolor 9002438127435 1 2743

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii
incolor 9002438127442 1 2744

Produs pentru impregnare lemn la exterior BK 20 
(Karbolin braun BK 20)
Produs de impregnare pentru protecția lemnului la exterior. Fără gudroane, cu o capacitate ridicată de penetrare și 
o mare rezistență la intemperii. Rezistent contra bacteriilor și ciupercilor.

Consum: cca 0,20 litri /m²

5 litri BIDON 1 palet = 84 bidoane 9002689101772 1 0177
25 litri BIDON 1 palet = 24 bidoane 9002689101789 1 0178

Vopsea protecție la factorii climatici Aqua HL 4500
(Aqua Wetterschutzfarbe HL 4500)
Finisaj pentru lemn, diluabil cu apă, cu protecție la UV de durată. Cu conținut redus de solvenți, permeabil la vapori, 
miros redus. Recomandat pentru lemnul de esență tare cât și pentru rășinoase, la interior și exterior.
Colorabilă în grupa 1 de culoare.
Colorabilă în 48 culori RAL și în alte peste 15000 de culori.

Consum pe strat: cca. 90 – 100 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
weiß – alb (cca. RAL 9010) 9002438127206 1 2720
fichte – molid (cca. RAL 1001) – în limita stocului disponibil 9002438127220 1 2722
lichtgrau – gri deschis (cca. RAL 7035) – în limita stocului disponibil 9002438127237 1 2723

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii
weiß – alb (cca. RAL 9010) 9002438127251 1 2725
fichte – molid (cca. RAL 1001) – în limita stocului disponibil 9002438127275 1 2727
lichtgrau – gri deschis (cca. RAL 7035) – în limita stocului disponibil 9002438127282 1 2728
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Culori pentru lemn 
MUREXIN

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Lazur pentru lemn HL 2500 (Holzlasur HL 2500)
Lazurul pentru lemn HL 2500 are efect de profunzime și de înnobilare a lemnului, rezistent la decolorare și la apă. 
Protejează împotriva factorilor climatici. Rezistența la factorii climatici este datorată combinației speciale de lianți, 
precum și pigmenților rezistenți la decolorare. Structura lemnului se păstrează chiar dacă lazurul este colorat. Este 
recomandat pentru uși, casete pentru rulouri, lambriuri din lemn, pazii, garduri, construcții din bârne, etc. Curățare 
scule: Diluant SV 100 sau Diluant Nitro AF 200. Înainte de utilizare citiți marcajul și informațiile despre produs. 

Consum pe strat:  lemn grunduit: cca. 70 – 100 ml/m2 
lemn negrunduit: cca. 100 – 160 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior) 9002438127534 1 2753
föhre – pin scoțian 9002438127565 1 2756
lärche – larice 9002438127541 1 2754
kiefer – pin 9002438127497 1 2749
eiche – stejar 9002438127558 1 2755
kastanie – castan 9002438127503 1 2750
teak – tropical 9002438127466 1 2746
nuss – nuc 9002438127473 1 2747
palisander – palisandru 9002438127480 1 2748

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii
incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior) 9002438127626 1 2762
föhre – pin scoțian 9002438127657 1 2765
lärche – larice 9002438127633 1 2763
kiefer – pin 9002438127602 1 2760
eiche – stejar 9002438127640 1 2764
kastanie – castan 9002438127619 1 2761
teak – tropical 9002438127572 1 2757
nuss – nuc 9002438127589 1 2758
palisander – palisandru 9002438127596 1 2759

25 litri CUTIE 1 palet = 16 cutii
incolor (nur für innen) – incolor (doar pentru interior) 9002438127701 1 2770
föhre – pin scoțian 9002438127732 1 2773
lärche – larice 9002438127718 1 2771
kiefer – pin 9002438127763 1 2776
eiche – stejar 9002438127725 1 2772
kastanie – castan 9002438127695 1 2769
teak – tropical 9002438127664 1 2766
nuss – nuc 9002438127671 1 2767
palisander – palisandru 9002438127688 1 2768
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4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Lazur pentru lemn Aqua HL 3500 (Aqua Holzlasur HL 3500)
Lazur pentru lemn, diluabil cu apă, cu protecție la UV de durată și împotriva factorilor climatici. Cu conținut redus 
de solvenți, permeabil la vapori, miros redus. Recomandat pentru lemnul de esență tare cât și pentru rășinoase, la 
interior și exterior. Aplicabil pe uși, casete pentru rulouri, lambriuri din lemn, pazii, garduri, construcții din bârne, etc.

Consum pe strat: cca. 70 – 80 ml/m2

750 ml CUTIE 6 cutii / pachet, 1 palet = 504 cutii
incolor 9002438127374 1 2737
föhre – pin scoțian 9002438127326 1 2732
lärche – larice 9002438127312 1 2731
kiefer – pin 9002438127381 1 2738
kastanie – castan 9002438127305 1 2730
nuss – nuc 9002438127299 1 2729
palisander – palisandru 9002438127398 1 2739

5 litri CUTIE 1 palet = 72 cutii
incolor 9002438127404 1 2740
föhre – pin scoțian 9002438127367 1 2736
lärche – larice 9002438127350 1 2735
kiefer – pin 9002438127411 1 2741
kastanie – castan 9002438127343 1 2734
nuss – nuc 9002438127336 1 2733
palisander – palisandru 9002438127428 1 2742

   

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire. Pentru mostre contactați vă rugăm reprezentanții noștri comerciali.

föhre / 
pin scoțian

lärche /
larice

kiefer /
pin

eiche / 
stejar

kastanie / 
castan

teak / 
tropical

nuss / 
nuc

palisander / 
palisandru
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4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

Diluanți (Verdünnungen)

Diluant Nitro AF 200 (Nitroverdünnung Oxylin AF 200)
Diluant Nitro, superior, fără aromați, cu putere ridicată de decapare, pentru diluarea lacurilor pe bază de solvenți. 
Recomandat de asemenea pentru curățarea și degresarea suprafețelor metalice, a sculelor și a echipamentelor de 
lucru.

500 ml DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 576 doze 9002438100025 1 0002
1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438004569 0 0456
5 litri DOZĂ 1 palet = 126 doze 9002438004576 0 0457
25 litri DOZĂ 1 palet = 16 doze 9002438243807 2 4380
200 litri BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002438245153 2 4515

Diluant Nitro W 3360 (Nitroverdünnung W 3360)
Diluant pentru curățare.

25 litri DOZĂ 1 palet = 16 doze 9002438026387 0 2638
200 litri BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002438265267 2 6526

Diluant Universal UV 80 (Universalverdünnung UV 80)
Diluant special cu utilizare universală pe bază de solvenți ușor volatili pentru diluarea lacurilor și vopselurilor pe 
bază de rășini uscate prin aerisire sau în cuptor. Recomandat pentru Amorsa rapidă LV 20, etc. Utilizat în domeniul 
vopsitoriei auto și a mijloacelor de transport. Utilizat la vopsitoria prin pensulare, pulverizare sau scufundare pentru 
diluarea diverșilor adezivi precum și pentru curățarea sculelor și pentru degresare înainte de vopsire.

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438000158 0 0015
5 litri DOZĂ 1 palet = 99 doze 9002438004583 0 0458
25 litri DOZĂ 1 palet = 16 doze 9002438293802 2 9380

Diluant TE 300 (KH-Verdünnung TE 300)
Înlocuiește terebentina. Recomandat ca diluant pentru toate lacurile pe bază de rășini sintetice.

500 ml DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 576 doze 9002438200039 2 0003
1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438004460 0 0446
5 litri DOZĂ 1 palet = 126 doze 9002438004477 0 0447
25 litri DOZĂ 1 palet = 16 doze 9002438003807 0 0380
200 litri BUTOI 1 palet = 2 butoaie 9002438005153 0 0515



Catalog MUREXIN 197

Produs Descriere EAN Cod Articol

4. LACURI ȘI LAZURURI (Lacke & Lasuren)

Diluant SV 100 (KH-Spritzverdünnung SV 100)
Diluant pentru vopselurile nitro sau alchidice. Datorită evaporării uniforme a solventului, se obține o aplicare ușoară 
și o uscare uniformă a vopselei. Recomandat pentru Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10, Amorsă pe bază de 
rășini sintetice LV 40, Amorsă rapidă LV 20, Vopsea pentru corpuri de încălzit HKL 90, precum și pentru Vopsea cu 
aplicare mecanizată ML 90. De asemenea este recomandat pentru curățare și degresare înainte de lăcuire.

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438004545 0 0454
5 litri DOZĂ 1 palet = 99 doze 9002438004552 0 0455
25 litri DOZĂ 1 palet = 16 doze 9002438213800 2 1380

Diluant pentru Vopseaua de renovare (Reno – Verdünnung)
Diluant pentru Vopseaua pentru renovări Express IF 2010, are miros redus.

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438152864 1 5286
5 litri DOZĂ 1 palet = 99 doze 9002438012588 0 1258

Acetonă (Aceton)
Domeniul principal de utilizare: curățare și degresare.

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438009571 0 0957
5 litri DOZĂ 1 palet = 99 doze 9002438009588 0 0958

Spiritus
Pentru curățarea ferestrelor, a plăcilor ceramice, a sticlei, cromului etc. Recomandat pentru uz casnic, Întreținere 
auto, etc.

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438004491 0 0449
5 litri DOZĂ 1 palet = 96 doze 9002438907051 9 0705

Petroleum
Petrol nerafinat (fără arome) cu utilizare predominantă la exterior.

1 litru DOZĂ 6 doze / cutie, 1 palet = 360 doze 9002438009557 0 0955
5 litri DOZĂ 1 palet = 99 doze 9002438009564 0 0956
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5. Materiale pentru sisteme termoizolante și tencuieli decorative

World of Colours
Avantaje produs!

www.murexin.ro

Mai multe informații la pagina 202

Fațade durabile

Dau culoare vieții și fațadei
Programul Murexin de tencuieli decorative vă oferă o multi-
tudine de posibilităţi în ceea ce privește forma, structura și 
bineînțeles culoarea: de acum noul paletarul Murexin World 
of Colours cuprinde un număr aproximativ dublu de culori 
comparativ cu cel de anul trecut. Toate tencuielile decora-
tive din programul Murexin Energy Saving System se pot 
colora conform paletarului Murexin Europe. Chiar și tonurile 
de culoare cu indicele HBW sub 25, sunt acum realizabile, 
datorită pigmenților cu indici de reflexie-IR. Pe lângă varieta-
tea coloristică regăsiți diferite tipuri de structuri și de moda-
lități de prelucrare care conferă fiecărei locuințe o amprentă 
individua lă. Nu toate tencuielile decorative sunt la fel. Dife-
rențierea lor o face tipul de liant.

Tencuieli decorative pe bază de 
rășini siliconice 
Tencuiala Energy Furioso este pe bază de rășină siliconi-
că. Tencuielile siliconice sunt rezistente la intemperii și sunt 
permeabile la vaporii de apă. Aceste caracteristici se traduc 
prin durabilitate și protecţie împotriva algelor și ciupercilor.

Tencuieli decorative pe bază de 
rășini silicatice
Tencuiala decorativa Energy Crystal are la bază rășini 
anorganice silicatice (apă de sticlă), precum și dispersii. 
Tencuie lile silicatice se caracterizează prin rezistenţă ridica-
tă la umiditate și difuzie foarte buna la vaporii de apă.

Tencuieli pe bază de rășini sintetice
Tencuielile organice (ex. Energy Brilliant) sunt pe bază de 
rășini acrilice în dispersie. Tencuielile organice sunt rezis-
tente la apă, își păstrează culoarea în timp, suferă tensiuni 
reduse, sunt extrem de elastice și se pot prelucra sub forma 
diferitelor structuri.

Tencuieli cu granule din piatră colorate
Tencuielile cu granule de piatră colorate (ex. Energy 
Creative) sunt pe bază de lianți acrilici. Acestea sunt rezis-
tente la intemperii, la razele UV și la solicitări mecanice.

• 852 de culori
•  Pentru toate tencuielile decorative 

de fațadă Murexin
•  Sunt realizabile și tonuri închise 

de culoare
•  Pentru individualizarea fațadelor

Economie la costuri și efect de auto-curățare? Beneficiile pe care le aduc astăzi 
sistemele de fațadă sunt surprinzătoare și sunt o consecință a cercetării și dezvol-
tării îndelungate. Murexin și-a redus competența de bază în domeniul termoizolării 
fațadelor la produse care sunt special adaptate necesităților aplicatorilor: Mase de 
șpaclu, Armare și Tencuieli decorative de fațadă.
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5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

   

   

   

   

•  emisii reduse 
de praf

•  prelucrare manuală 
și mecanizată

• eficiență ridicată
• greu inflamabilă (B1)
• utilizare multiplă

NOU

NOU

Adezivi și mase de șpaclu (Klebe- und Spachtelmassen)

Adeziv lipire și șpăcluire Maximo M 70 
(Leicht-Klebespachtel Maximo M 70)
Adeziv mineral alb, pentru lipire și șpăcluire, cu degajare redusă de praf și aplicare manuală și mecanizată. Parte 
componentă a sistemului de termoizolare Murexin Energy Saving System.

Consum:   Lipire: cca. 4 – 5 kg/m2 | Șpăcluire: cca. 4,5 – 5,5 kg/m²

13 kg SAC 1 palet = 72 saci
alb 9002438138394 1 6780

Adeziv lipire și șpăcluire Energy Star
(Klebespachtel Energy Star)
Adeziv mineral superior pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă, componentă a sistemelor de 
termoizolare.

Consum:  Lipire: cca. 4 – 5 kg/m2 | Șpăcluire: cca. 3,5 – 4,5 kg/m2 – în funcție de suport

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
gri 5997430561674 1 6771

Adeziv lipire și șpăcluire Energy Forte 
(Dickschicht-Klebespachtel Energy Forte)
Adeziv mineral pre-dozat, pentru lipire și șpăcluire cu aderență ridicată și cu aplicare manuală și mecanizată, la inte-
rior și exterior. Pentru lipirea și armarea plăcilor termoizolante Energy Panel Alb / Gri.

Consum: Lipire: cca. 5 kg/m2 | Șpăcluire: cca. 5 kg/m2

25 kg SAC 1 palet = 48 saci
gri 9002438167738 1 6773

Spumă poliuretanică Energy
(PU-Klebeschaum Energy Foam)
Adeziv poliuretanic, gata preparat, auto-expandabil, pentru lipirea eficientă, rapidă și sigură a plăcilor termoizolante. 
Produsul se caracterizează prin aderență inițială ridicată și expandare ulterioară redusă. Pentru lipirea plăcilor termo-
izolante la fațade, a plăcilor perimetrale și a celor orizontale la acoperișurile tip terasă, precum și pentru lipirea plăcilor 
de construcție, a blocurilor ușoare de zidărie, pentru închiderea rosturilor și o multitudine de alte aplicații. Împreună 
cu Hidroizolația 2K BF, ca sistem eficient pentru zona perimetrală a fundațiilor, precum și pentru lipirea plăcilor ter-
moizolante perimetrale pe suporturi bituminoase. 

Consum:   100 ml/m2 pentru lipirea plăcilor termoizolante

750 ml DOZĂ 12 doze / cutie, 1 palet = 624 doze 9002438163747 1 6374
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5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor XPS
(Sockelschutz Energy Base)
Adeziv monocomponent, cu întărire hidraulică, utilizat ca protecție flexibilă la umiditate în zona de soclu, precum 
și pentru armarea și lipirea plăcilor termoizolante de soclu. Ca tencuială – slam (nedrișcuită) specială pe sistemele 
termoizolante (WDVS), precum și pe tencuieli, zidării, și pe beton. Ca mortar adeziv pe hidroizolațiile bituminoase, 
respectiv pe suporturile minerale în zona de soclu.

Consum:  Lipire: cca. 4 – 5 kg/m2 | Șpăcluire: cca. 3,5 – 4,5 kg/m2 – în funcție de suport

18 kg SAC 1 palet = 48 saci 9002438167813 1 6781

Amorse și tencuieli decorative (Grundierung und Edelputze)

Plasă din fibră de sticlă (Energy Textile)
Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalii (cu strat de acoperire SBR = Styrol-Butadien-Rubber). Componentă veri-
ficată a sistemelor de izolare termică Energy Saving System. Pentru armarea maselor de șpaclu la toate sistemele 
de izolare termică (WDVS) și în sistemele de tencuieli (fațade).

Consum: 1,1 m/m² suprafață

50 m2 ROLĂ 1 palet = 33 role
1 m lățime 9002438167868 1 6786

Profil de colț cu plasă (Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff)
Profil de colț cu plasă rezistentă la alcalii și profilul cornier din material plastic. 
Lățime plasă: 10 x 15 cm.

2,5 m BUCATĂ 25 buc. / legătură, 50 buc. / cutie 9002438167875 1 6787

Grund Energy Primer
(Putzgrund Energy Primer)
Amorsă gata preparată, cu utilizare universală ca punte de aderență și egalizator de absorbție. Recomandată la interior 
și exterior pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, finisaje minerale, silicatice, sau în dispersie, și pe masele de șpaclu de 
armare la sistemele termoizolante.

Consum per strat:  cca. 150 g/m2 pe mase de șpaclu 
cca. 300 g/m2 pe tencuieli

5 kg CUTIE 1 palet = 48 cutii
alb 9002438167899 1 6789

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
alb 9002438167882 1 6788

Armare (Armierung)

Adeziv pentru suporturi lemnoase Energy Contact
(Holzkontakt Energy Contact)
Adeziv pastă, gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă pe lemn, la interior și exterior. 
Pentru lipirea plăcilor de fațadă din polistiren pe lemn și pe suporturi lemnoase (ex. industria caselor prefabricate). De 
asemenea recomandat pentru sistemele termoizolante (WDVS).

Consum: cca. 1,5 kg/m2 pe suport neted și plan

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438167745 1 6774
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5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

O prezentare detaliată a culorilor RAL disponibile, se găsește la paginile 204 – 207.

Tencuială decorativă organică (KH-Putz Energy Brilliant)
Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de lianți organici, impermeabilă la apă, rezistentă la 
factorii climatici, permeabilă la vapori, lavabilă, disponibilă într-o paletă variată de culori, rezistentă la solicitări meca-
nice ridicate, cu prelucrare ușoară. Utilizată la interior și exterior pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafe-
țelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, ca strat de finisare peste tencuielile și 
masele de șpaclu pe bază de lianți organici, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante. Nu este 
recomandată pe tencuielile de var proaspete, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
1,5 mm structură periată cca. 2,5 kg/m2 9002438167912 1 6791
2 mm structură periată cca. 2,9 kg/m2 9002438167929 1 6792
2 mm structură striată cca. 2,8 kg/m2 9002438167936 1 6793

Tencuială decorativă silicatică (Silikat-Putz Energy Crystal)
Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de silicat de potasiu, impermeabilă la apă, rezistentă la 
factorii climatici, cu grad ridicat de permeabilitate la vapori, cu tensiuni reduse și grad scăzut de murdărire, cu prelu-
crare ușoară. Utilizată la interior și exterior pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafețelor pereților interiori. 
Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, pe tencuieli vechi sau noi pe baza de lianți minerali, peste masele 
de șpaclu de armare la sistemele termoizolante. Nu este recomandată pe tencuielile de var, peste lacuri și uleiuri, 
materiale sintetice, plăci de gips-carton, tencuieli de ipsos.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
1,5 mm structură periată cca. 2,5 kg/m2 9002438167943 1 6794
2 mm structură periată cca. 2,9 kg/m2 9002438167950 1 6795
2 mm structură striată cca. 2,8 kg/m2 9002438167967 1 6796

Tencuială decorativă siliconică
(Silikonharz-Putz Energy Furioso)
Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini siliconice, disponibilă în structuri periate sau 
striate, la interior și exterior, cu aplicare manuală sau mecanizată. Pentru protejarea și finisarea fațadelor și a suprafe-
țelor pereților interiori. Recomandată pe beton, tencuieli, mase de șpaclu, pe tencuieli vechi sau noi pe bază de lianți 
organici, peste masele de șpaclu de armare la sistemele termoizolante și ca tencuială de asanare. Este impermeabilă 
la apă, rezistentă la factorii climatici, cu grad ridicat de permeabilitate la vapori, este lavabilă, cu prelucrare ușoară și 
grad scăzut de murdărire. Nu este recomandată pe tencuielile de var, peste lacuri și uleiuri, materiale sintetice, plăci 
de gips-carton, tencuieli de ipsos.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
1,5 mm structură periată cca. 2,5 kg/m2 9002438167974 1 6797
2 mm structură periată cca. 2,9 kg/m2 9002438167981 1 6798
2 mm structură striată cca. 2,8 kg/m2 9002438167998 1 6799
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Clasificarea grupelor de colorare 1 – 4, conform indicilor de luminozitate HBW, se găsește la pagina 203.

Tencuială decorativă pentru soclu
(Buntstein-Putz Energy Creative)
Tencuială decorativă, gata preparată, pe bază de rășini acrilice și granule de cuarț colorate, cu rezistență, pentru interior 
și exterior, în special în zona de soclu.
Amorsă: Energy Primer.

Consum: cca. 5,5 kg/m2

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
M 306 9002438168049 1 6804 
M 316 9002438168056 1 6805
M 327 9002438168063 1 6806
M 328 9002438168070 1 6807

    

    

M 327 M 328M 316 M 306

    

Eficiență
ridicată!

5. MATERIALE PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE ȘI TENCUIELI DECORATIVE (WDVS Baustoffe und Putze)

Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de tipărire.

Tencuială decorativă Design
(KH-Putz Intensiv Energy Design)
Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pentru elemente decorative la fațade și suprafețe interioare la pereți. 
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: a se vedea mai jos

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii
1,5 mm structură periată cca. 2,5 kg/m2 9002438168018 1 6801 5,60 / kg
2 mm structură periată cca. 2,9 kg/m2 9002438168025 1 6802 5,60 / kg

Tencuială decorativă fină (Faschen-Putz Energy Fine)
Tencuială decorativă în strat subțire, gata preparată, pentru elemente decorative. Tencuială drișcuită cu structură periată 
pentru interior și exterior. Rezistentă la factorii climatici, impermeabilă la apă, cu difuzie la vapori, lavabilă, cu grad redus 
de murdărire și utilizare universală, prelucrare ușoară.
Colorarea se va face conform paletarului MUREXIN World of Colours.

Consum: Structură periată: 1 mm; cca. 2 kg/m²

25 kg CUTIE 1 palet = 24 cutii 9002438168001 1 6800

Paletar (Farbfächer)

MUREXIN World of Colours
1 buc. 1 6461

Oferta de colorare: 
Este disponibilă o varietate de culori conform paletarului MUREXIN World of Colours, culori speciale sunt disponibile la cerere, se percepe 
taxă suplimentară. Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași șarje. La utilizarea finisajelor pe sistemele termoizolante 
trebuie să se țină cont de valoarea indicelui de luminozitate a culorii alese (trebuie sa fie > 25!).
       
Adaos ACM (Anti Alge Ciuperci și Mucegaiuri)       
Opțional poate fi adăugat în conținutul tencuielilor decorative și vopselurilor un adaos cu rol de împiedicare a apariției algelor, ciupercilor 
și mucegaiurilor. O rezistență de durată la atacul ciupercilor și algelor, în special în cazul fațadelor supuse la solicitări ridicate nu poate fi 
totuși garantată.
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Tao

H 16   HBW 69
First in Spring

H 17  HBW 60
Tender Leaf

H 18  HBW 33
Full Blown

H 19  HBW 28
Olive Tree

H 20  HBW 21
Autumn Wind 

F 96  HBW 67
Warm Smoke

F 97 HBW 31
Indian Flame

F 98  HBW 17
Burnt Brick 

F 99  HBW 14
Roasted Almond

F100  HBW 11
Dark Charcoal 

E 26 HBW 81
Sand Dune

E 27  HBW 68
Savannah Light

E 28  HBW 57
Sun Flower

E 29  HBW 27
Warm Mud

E 30 HBW 16
Forest Soil

M 86 HBW 74
Shiny Shield

M 87  HBW 59
Metal Velvet

M 88  HBW 48
Silverware

M 89  HBW 32
Iron Man

M 90  HBW 20
Dark Knight 

W 76  HBW 71
Water Falls

W 77  HBW 55
Blue Icicle

W 78  HBW 43
River Side

W 79  HBW 24
Blue Lagoon 

W 80  HBW 14
Deep Sea

Metal

Pământ

Foc

Lemn

Apă

Taxa de colorare în funcție de indicele de luminozitate HBW

Indice HBW % Grupa culoare

50 – 100 1
25 – 49,9 2
10 – 24,9 3

0 – 9,9 4

Adaosul la colorare:
Sistemul de colorare Murexin MIX 24 vă 
conferă posibilitatea unei alegeri variate, fie 
că este vorba de vopseluri pentru pereți și 
fațade, lacuri sau sigilări pentru pardoseli. 
Fie că este vorba de culori pastelate ce 
stimulează buna dispoziție, fie că este vorba 
de culori intensive, alegerea vă aparține. 
Nuanțele deschise de culoare se obțin cu 
ajutorul unei baze albe, cu adaosuri reduse 
de paste de colorare, nuanțele de culoare 
închise sau intensive se obțin prin utilizarea 
unei baze transparente cu adaosuri ridicate 
și în raporturi inegale de paste de colorare. 
Motivul dozării ridicate și în raporturi 
inegale a pastelor de colorare este în scopul 
obținerii unei puteri de acoperire ridicate 
și al unei nuanțe de culoare intensive. Din 
acest motiv adaosurile de culoare sunt 
corelate cu indicele de luminozitate, 
respectiv HBW. Așa cum se poate deduce 
din numele acestuia, indicele HBW ne oferă 

informații despre luminozitatea culorii în 
procente.

Sunt disponibile 4 grupe de culoare în 
funcție de indicele HBW și în funcție de 
diferențierea la colorare în kg și în Litri. 
Această clasificare vă garantează plata 
diferențiată în funcție de culoarea aleasă. 
Pentru cantități de peste 70 litri, respectiv 
peste 100 kg, taxa suportă un discount.

Rămâne de clarificat, cum veți interpreta 
valoarea indicelui HBW al culorii alese de 
dumneavoastră. Multe paletare (precum 
paletarele noastre MUREXIN World of 
Colours sau 1050 Collection) conțin 

informații cu privire la limitarea aplicării 
în spații exterioare a anumitor culori în 
funcție de indicele HBW. Valorile indicilor 
HBW pentru culorile NCS și RAL cele mai 
uzuale sunt cuprinse într-un fișier separat. 
Pentru a intra în posesia acestuia, sau 
pentru a afla grupa de preț a unei anumite 
culori, adresați-vă reprezentanților noștri 
comerciali, aceștia vă vor consilia cu 
plăcere. Prin intermediul acestor grupe de 
culori ne dorim să vă punem la dispoziție un 
sistem de colorare precis care are la baza 
costurile propriu-zise rezultate.

*) Adaos ACM:
Opțional poate fi adăugat în conținutul 
vopselurilor pentru interior și exterior un 
adaos cu rol de împiedicare a apariției 
Algelor, Ciupercilor și Mucegaiurilor.
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Culori RAL

Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de 
tipărire.

RAL 1000  HBW 51
GRÜNBEIGE 

RAL 1001 HBW 48
BEIGE 

RAL 1002  HBW 46
SANDGELB  
 

RAL 1003  HBW 49
SIGNALGELB 
 

RAL 1004  HBW 41
GOLDGELB 

RAL 1005  HBW 35
HONIGGELB 
  

RAL 1006  HBW 38
MAISGELB  

RAL 1007  HBW 37
NARZISSENGELB 

RAL 1011  HBW 28
BRAUNBEIGE

RAL 1012  HBW 47
ZITRONENGELB 

RAL 1013  HBW 72
PERLWEISS 

RAL 1014  HBW 58
ELFENBEIN 

RAL 1015  HBW 68
HELLELFENBEIN 
  

RAL 1016  HBW 72
SCHWEFELGELB

RAL 1017  HBW 50
SAFRANGELB

RAL 1018  HBW 64
ZINKGELB  

RAL 1019  HBW 31
GRAUBEIGE 

RAL 1020  HBW 31
OLIVGELB 

RAL 1021  HBW 55
RAPSGELB 

RAL 1023  HBW 53
VERKEHRSGELB 

RAL 1024  HBW 33
OCKERGELB 

RAL 1027  HBW 26
CURRYGELB 

RAL 1028  HBW 48
MELONENGELB

RAL 1032  HBW 43
GINSTERGELB 

RAL 1033  HBW 45
DAHLIENGELB

RAL 1034  HBW 44
PASTELLGELB 

RAL 1037  HBW 41
SONNENGELB 

 

RAL 2000  HBW 29
GELBORANGE 
 

RAL 2001  HBW 17
ROTORANGE

RAL 2002  HBW 17
BLUTORANGE 

RAL 2003  HBW 35
PASTELLORANGE 

RAL 2004  HBW 25
REINORANGE 

RAL 2008  HBW 30
HELLROTORANGE 
 

RAL 2009  HBW 24
VERKEHRSORANGE

RAL 2010  HBW 23
SIGNALORANGE 
  

RAL 2011  HBW 30
TIEFORANGE

RAL 2012  HBW 26
LACHSORANGE 
 

RAL 3000  HBW 13
FEUERROT 
  

RAL 3001  HBW 11
SIGNALROT

RAL 3002  HBW 12
KARMINROT 
 

RAL 3003  HBW 9
RUBINROT  
  

RAL 3004  HBW 8
PURPURROT 
  

RAL 3005  HBW 7
WEINROT  
  

RAL 3007  HBW 6
SCHWARZROT 

RAL 3009  HBW 9
OXIDROT 
  

RAL 3011  HBW 9
BRAUNROT 

RAL 3012  HBW 33
BEIGEROT  
 

RAL 3013  HBW 12
TOMATENROT 
  

RAL 3014  HBW 28
ALTROSA  
  

RAL 3015  HBW 44
HELLROSA  
  

RAL 3016  HBW 14
KORALLENROT 
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Culori RAL

 Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de 
tipărire.

RAL 3017  HBW 22
ROSÉ  

RAL 3018  HBW 19
ERDBEERROT 
 

RAL 3020  HBW 14
VERKERSROT 
 

RAL 3022  HBW 26
LACHSROT  
 

RAL 3027  HBW 13
HIMBEERROT 
  

RAL 3028  HBW 17
REINROT 

RAL 3031  HBW 14
ORIENTROT 

RAL 4001  HBW 18
ROTLILA  

RAL 4002  HBW 12
ROTVIOLETT 

RAL 4003  HBW 25
ERIKAVIOLETT 

RAL 4004  HBW 7
BORDEAUXVIOLETT 

RAL 4005  HBW 20
BLAULILA  

RAL 4006  HBW 13
VERKEHRSPURPUR 

RAL 4007  HBW 6
PURPURVIOLETT

RAL 4008  HBW 15
SIGNALVIOLETT

RAL 4009  HBW 29
PASTELLVIOLETT 

RAL 4010  HBW 18
TELEMAGENTA 

 

RAL 5000  HBW 10
VIOLETTBLAU

RAL 5001  HBW 9
GRÜNBLAU 

RAL 5002  HBW 8
ULTRAMARINBLAU

RAL 5003  HBW 7
SAPHIRBLAU

RAL 5004  HBW 5
SCHWARZBLAU 
  

RAL 5005  HBW 10
SIGNALBLAU 
  

RAL 5007  HBW 16
BRILLANTBLAU

RAL 5008  HBW 7
GRAUBLAU 

RAL 5009  HBW 12
AZURBLAU 

RAL 5010  HBW 9
ENZIANBLAU

RAL 5011  HBW 6
STAHLBLAU

RAL 5012  HBW 24
LICHTBLAU  
  

RAL 5013  HBW 6
KOBALTBLAU 
  

RAL 5014  HBW 22
TAUBENBLAU 

RAL 5015  HBW 19
HIMMELBLAU

RAL 5017  HBW 12
VERKEHRSBLAU

RAL 5018  HBW 23
TÜKISBLAU 

RAL 5019  HBW 12
CAPRIBLAU 

RAL 5020  HBW 7
OZEANBLAU 
  

RAL 5021  HBW 16
WASSERBLAU 
  

RAL 5022  HBW 6
NACHTBLAU

RAL 5023  HBW 17
FERNBLAU 

RAL 5024  HBW 29
PASTELLBLAU 

RAL 6000  HBW 18
PATINAGRÜN 

RAL 6001  HBW 14
SMARAGDGRÜN 

RAL 6002  HBW 11
LAUBGRÜN 

RAL 6003  HBW 11
OLIVGRÜN  
  

RAL 6004  HBW 8
BLAUGRÜN  
 

RAL 6005  HBW 7
MOOSGRÜN 
 

RAL 6006  HBW 8
GRAUOLIV 
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Culori RAL

Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de 
tipărire.

RAL 6007  HBW 7
FLASCHENGRÜN 
 

RAL 6008  HBW 7
BRAUNGRÜN 

RAL 6009  HBW 6
TANNENGRÜN 

RAL 6010  HBW 15
GRASGRÜN

RAL 6011  HBW 21
RESEDAGRÜN 

RAL 6012  HBW 7
SCHWARZGRÜN 
  

RAL 6013  HBW 20
SCHILFGRÜN

RAL 6014  HBW 8
GELBOLIV  
 

RAL 6015  HBW 7
SCHWARZOLIV

RAL 6016  HBW 13
TÜRKISGRÜN 
 

RAL 6017  HBW 20
MAIGRÜN 

RAL 6018  HBW 27
GELBGRÜN 

RAL 6019  HBW 58
WEISSGRÜN 
  

RAL 6020  HBW 8
CHROMOXIDGRÜN

RAL 6021  HBW 32
BLASSGRÜN

RAL 6022  HBW 7
BRAUNOLIV

RAL 6024  HBW 20
VERKEHRSGRÜN 
  

RAL 6025  HBW 17
FARNGRÜN 

RAL 6026  HBW 11
OPALGRÜN 

RAL 6027  HBW 45
LICHTGRÜN 
  

RAL 6028  HBW 10
KIEFERNGRÜN

RAL 6029  HBW 14
MINZGRÜN 

RAL 6032  HBW 19
SIGNALGRÜN 

RAL 6033  HBW 23
MINTTÜRKIS 
  

RAL 6034  HBW 40
PASTELLTÜRKIS

RAL 6037  HBW 21
REINGRÜN 

RAL 7000  HBW 26
FEHGRÜN 

RAL 7001  HBW 33
SILBERGRAU 

RAL 7002  HBW 23
OLIVGRAU  
  

RAL 7003  HBW 21
MOOSGRAU

RAL 7004  HBW 35
SIGNALGRAU

RAL 7005  HBW 19
MAUSGRAU 
  

RAL 7006  HBW 17
BEIGEGRAU

RAL 7008  HBW 15
KHAKIGRAU

RAL 7009  HBW 14
GRÜNGRAU 

RAL 7010  HBW 13
ZELTGRAU  
  

RAL 7011  HBW 13
EISENGRAU 
  

RAL 7012  HBW 14
BASALTGRAU 
  

RAL 7013  HBW 11
BRAUNGRAU 
  

RAL 7015  HBW 12
SCHIEFERGRAU

RAL 7016  HBW 8
ANTHRAZITGRAU 
  

RAL 7021  HBW 7
SCHWARZGRAU 
  

RAL 7022  HBW 10
UMBRAGRAU 
  

RAL 7023  HBW 24
BETONGRAU 
  

RAL 7024  HBW 10
GRAPHITGRAU 
  

RAL 7026  HBW 9
GRANITGRAU 
  

RAL 7030  HBW 30
STEINGRAU

RAL 7031  HBW 17
BLAUGRAU  
  

RAL 7032  HBW 45
KIESELGRAU 
  

RAL 7033  HBW 25
ZEMENTGRAU 
  

RAL 7034  HBW 28
GELBGRAU  
  

RAL 7035  HBW 57
LICHTGRAU 
  

RAL 7036  HBW 32
PLATINGRAU 
  

RAL 7037  HBW 23
STAUBGRAU
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Culori RAL

 Culori posibile pentru Chitul de rosturi Epoxy FMY 90 (Fugenmörtel FMY 90)  Sunt posibile variații de culoare în funcție de tehnica de 
tipărire.

RAL 7038  HBW 45
ACHATGRAU 

RAL 7039  HBW 17
QUARZGRAU 

RAL 7040  HBW 36
FENSTERGRAU

RAL 7042  HBW 31
VERKEHRSGRAU A 
 

RAL 7043  HBW 12
VERKEHRSGRAU B 
  

RAL 7044  HBW 49
SEIDENGRAU 
  

RAL 7045  HBW 31
TELEGRAU 1

RAL 7046  HBW 26
TELEGRAU 2 

RAL 7047  HBW 59
TELEGRAU 4 

RAL 8011  HBW 8
NUSSBRAUN

RAL 8012  HBW 8
ROTBRAUN  
  

RAL 8014  HBW 8
SEPIABRAUN 
  

RAL 8015   HBW 8
KASTANIENBRAUN 
  

RAL 8016  HBW 7
MAHAGONIBRAUN

RAL 8017  HBW 7
SCHOKOLADEN-
BRAUN  
  

RAL 8019      HBW 7
GRAUBRAUN

RAL 8022  HBW 5
SCHWARZBRAUN 
  

RAL 8023  HBW 18
ORANGEBRAUN 
  

RAL 8024  HBW 13
BEIGEBRAUN 
  

RAL 8025  HBW 14
BLASSBRAUN 
  

RAL 8027  HBW 7
LEDERBRAUN-
TARNFARBE 

RAL 9001  HBW 76
CREMEWEISS 
  

RAL 9002  HBW 68
GRAUWEISS 
  

RAL 9003  HBW 83
SIGNALWEISS 
  

RAL 9004  HBW 6
SIGNALSCHWARZ 
  

RAL 9005  HBW 4
TIEFSCHWARZ 
  

RAL 9010  HBW 84
REINWEISS  
  

RAL 9011  HBW 5
GRAPHITSCHWARZ

RAL 9016  HBW 84
VERKEHRSWEISS 
  

RAL 9017 HBW 05
VERKEHRSSCHWARZ 
  

RAL 9018  HBW 62
PAPYRUSWEISS 
  

RAL 8000  HBW 19
GRÜNBRAUN

RAL 8001  HBW 19
OCKERBRAUN 

RAL 8002  HBW 13
SIGNALBRAUN 
  

RAL 8003  HBW 13
LEHMBRAUN 
  

RAL 8004  HBW 14
KUPFERBRAUN 
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Index produse (în limba română)

A
Acetonă 197
Acoperire epoxidică Express EC 60 105
Acoperire epoxidică transparentă CC 200 110
Adaos de umplere antiderapant RF 8 120
Adaos granular pentru covoare Design 

DF 170 110
Adaos metalic pentru covoare Design 110
Adaos tixotropic pentru finisaje 

epoxidice TE 2K  120
Adaos tixotropic pentru finisaje 

poliuretanice SN 1K 118
Adeziv alb KW 21 71
Adeziv alb Mureflex MFK 51 73
Adeziv alb Profiflex KPF 31 73
Adeziv BFK 03 71
Adeziv conductiv cu fibre EL 300 30
Adeziv conductiv EL 330 PU 30
Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391 24
Adeziv de contact KK 990 27
Adeziv de contact Rexopren 1310 27
Adeziv de fixare EL 72 30
Adeziv de fixare în dispersie WL 730 26
Adeziv de parchet Maximo M 577 Economic 32
Adeziv de parchet PU 1K 505 33
Adeziv de parchet X-Bond MS-K511 33
Adeziv de parchet X-Bond MS-K530 32
Adeziv de parchet X-Bond MS-K539 32
Adeziv epoxidic EKY 91 76
Adeziv flexibil alb rapid SFK 81 74
Adeziv flexibil KGF 65 72
Adeziv flexibil KGX 45 72
Adeziv flexibil Maximo M 41 74
Adeziv flexibil rapid gri cu Trass SFK 85 74
Adeziv flexibil Trass KTF 55 72
Adeziv hidroizolant DKM 95 67, 75
Adeziv în dispersie KD 11 75
Adeziv linoleum D 494 25
Adeziv lipire și șpăcluire Energy Forte 199
Adeziv lipire și șpăcluire Energy Star 199
Adeziv lipire și șpăcluire Maximo M 70 199
Adeziv mochete și covoare din pâslă DK 44 25
Adeziv Mureflex MFK 45 73
Adeziv pentru cauciuc CR 5 26
Adeziv pentru covoare Design D 495 25
Adeziv pentru lipirea și șpăcluirea 

plăcilor XPS 200
Adeziv pentru parchet LE 555 34
Adeziv pentru parchet M 522 33
Adeziv pentru parchet PU 560 33
Adeziv pentru parchet PU 566 33
Adeziv pentru parchet X-Bond MS-

K509 Obiect 34
Adeziv pentru PVC și mochetă D 321 24
Adeziv pentru reparații SK 15 75
Adeziv pentru suporturi lemnoase 

Energy Contact 200
Adeziv pentru tapet D 910 28, 174
Adeziv poliuretanic 2K PU 330 26
Adeziv Profiflex KPF 35 73
Adeziv rapid în pat fluid FBS 75 75
Adeziv special de contact KK 346 27
Adeziv special linoleum și mochete DK 74 25
Adeziv special pentru injectări MS-K55 35
Adeziv special pentru PVC și covoare 

textile LF 300 24

Adeziv special X-Bond MS-K88 32, 76
Adeziv special X-Bond MS-K88 

Express 34, 76, 90
Adeziv Standard KMG 15 71
Adeziv super flexibil SFS 2 74
Adeziv unilateral D 338 24
Adeziv universal conductiv EL 628 30
Adeziv Universal D 390 24
Adeziv universal de fixare WL 720 26
Aditiv anti-îngheț pentru betoane și 

mortare FS 10 143
Aditiv Estrich Express X3 143
Aditiv impermeabilizant pentru betoane 

DM 40 143
Aditiv întârzietor uscare TV 5 41
Aditiv pentru adezivi S2 71
Aditiv pentru șape cu încălzire HV 05 144
Aditiv plastifiant-antrenor de aer 

Mischöl XF 4 143
Agent de reticulare Aqua VN 8 40
Amorsă Aqua Primer AP 2000 106
Amorsă beton Repol HS 1 152
Amorsă D1 13
Amorsă D4 13
Amorsă D7 13
Amorsă LF 1 59
Amorsă pe bază de rășini sintetice LV 40  184
Amorsă pentru aderență HE 20 144
Amorsă pentru chit poliuretanic PU 150 134
Amorsă pentru hidroizolații AG 3 129
Amorsă PU 5 Express 14, 59
Amorsă rapidă D4 59
Amorsă rapidă LV 20 183
Amorsă silicatică de fixare SK 11 161
Aparat pentru pulverizare 124

B
Bandă armare fisuri GL 21, 61
Bandă de cupru KB 20 30, 111
Bandă de etanșare autoadezivă DBS 50  136
Bandă de etanșare DB 70 69, 136
Bandă de protecție împotriva tăierii SB 50 69
Bandă hidroizolantă autoadezivă pentru 

construcții SK 100 68, 132
Bandă izolatoare de margine, 

autoadezivă RS 50 21, 63
Bandă specială de acoperire 3M 50
Bară telescopică 49, 122
Barieră împotriva umidității Epoxy 2K 

EP 170 15, 60
Barieră silanică împotriva umidității MS-X 3 14
Benzi de șlefuit 52
Beton predozat FB 15 155
Burete de schimb pentru Epoxy 85

C
Cântar 122
Cap pulverizator Colocura SK 1 87, 100, 136
Casete pentru conducte L 89
Chipsuri colorate 120
Chit acrilic AC 10 163
Chit acrilic AC 15 87, 163
Chit de rosturi Epoxy FMY 90 84
Chit de rosturi Extrem FME 80 84
Chit de rosturi flexibil rapid Ultra SFU 77 83
Chit de rosturi FM 60 PREMIUM CLASIC 78

Chit de rosturi FM 60 PREMIUM TREND 78
Chit de rosturi pavaje PF 30 83
Chit de rosturi pavaje Trass SF 50 82
Chit de rosturi Profi Flex FX 65 80
Chit de rosturi Trass FMT 15 82
Chit de șpaclu Durapid SK 50 182
Chit de șpaclu fin Durapid SK 60 182
Chit poliuretanic PU 15 135
Chit rosturi parchet FP 100 45
Chit siliconic pentru piatră naturală SIL 50 81
Chit siliconic sanitar Profi SIL 65 81
Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM 

CLASIC 79
Chit siliconic sanitar SIL 60 PREMIUM 

TREND 79
Ciment cu Trass ZE 10 71
Ciment de fixare 156
Ciment rapid pentru șape ER 70 20, 142
Ciment rapid pentru șape SE 90 20, 142
Ciment WZ 40 156
Clei rezistent la apă pentru lemn WF-D3 35
Cleme pentru șapă HOCO 57 147
Cleme pentru șapă HOCO 15, 61
Colț exterior – Profil drenaj balcon 98

D
Decofrol ÖKO 100 150
Decofrol special SP 40 150
Decofrol WA 50 150
Diluant KK 350 27
Diluant Nitro AF 200 196
Diluant Nitro W 3360 196
Diluant pentru Vopseaua de renovare 197
Diluant PU-V 95 45
Diluant SV 100 197
Diluant TE 300 196
Diluant Universal UV 80 196
Discuri de șlefuit 52
Discuri pentru curățat 53
Dispersie conductivă EL 605 30
Dispozitiv pentru aplicarea adezivilor 

silanici X-Bond 200 35
Drișcă pentru mortar de rosturi epoxidic 85

E
Emulsie pentru chiturile de rosturi FE 85 82
Etanșant rosturi la cald HM 250  134
Etanșant rosturi prin turnare PU 50  134
Etanșant special X-Bond MS-D81 87, 135

F
Fibre de rigidizare GL 21
Fibre din polipropilenă PP 12 144
Fibre metalice pentru armare dispersă MFT 144
Finisaj epoxidic antistatic ASD 130  111
Finisaj epoxidic EP 2 108
Finisaj epoxidic EP 3 109
Finisaj poliuretanic PU 300 109
Finisaj poliuretanic PU 400 109
Folie suporturi critice Unitop M 85 21

G
Găleată 53
Gel-grund LV 35 44
Glet colorat Maximo M 75 164
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Index produse (în limba română)

Glet gata preparat Durapid HS 80  164
Glet mecanizat Durapid AS 30 165
Glet mecanizat Durapid XL 90  165
Glet pastă mecanizat S 70 165
Glet ușor Maximo LS 85 164
Gletieră metalică 49, 122
Gletieră tip spadă 80 49, 123
Granule de marmură colorate MG 24  117
Grund alb LF 11 161
Grund Aqua Gel AV 30 38
Grund barieră pentru lemn exotic AV 50 38
Grund de curățare Colo GR 20 99, 121
Grund de impregnare Cura IG 20 100
Grund de impregnare lemn HL 250  193
Grund de profunzime VLF 10 161
Grund Energy Primer 200
Grund epoxidic antistatic ASG 170 111
Grund epoxidic GH 50 106
Grund LF 14 161
Grund protecție anti-rugină Alupren LV 10  183
Grund special de aderență DX 9 13, 59
Grund special de izolare SP 13 161
Grund special de parchet Aqua AV 20 38
Grund special X-Bond MS-A53 14
Grund universal Aqua AV 35 190
Grund universal LV 30 184
Grund universal LV 45 44

H
Hidroizolație bicomponentă 2 KS 67
Hidroizolație bicomponentă Basic 2K 68
Hidroizolație bicomponentă DF 2K 67
Hidroizolație bituminoasă 1K Express 131
Hidroizolație bituminoasă 1K PS 131
Hidroizolație bituminoasă 2K PS 132
Hidroizolație bituminoasă 2K Standard 132
Hidroizolație bituminoasă BS 1K Profi 131
Hidroizolație monocomponentă 1 KS 66
Hidroizolație perimetrală 2K BF 131
Hidroizolație perimetrală Maximo 1K BF 131
Hidroizolație Profi PD 1K 66
Hidroizolație Profi rapidă Maximo PSM 1K 66
Hidroizolație și strat separator AE 100 68
Hidroizolație specială X-Bond MS-A99 69, 132
Hidroizolație universală PU 500 68, 133

I
Impregnare beton NE 24 149
Impregnare beton TE 18 149
Impregnare cu litiu LI 12 148
Impregnare epoxidică IH 16 14, 105
Impregnare epoxidică Repol EP 1 105
Impregnare pardoseli-pereți IG 03 149
Impregnare siliconică Repol S 4  149
Instalații de colorare și malaxare  175
Intensificator culoare Cura FV 90 100
Ipsos de construcții BE 70 156
Ipsos GI 70 155
Izolație silozuri SL 100 133

Î
Întăritor de pardoseală BH 100 147
Întăritor de pardoseală BH 400 147

L
Lac de parchet – Nanolack NT 100 40
Lac de parchet 2K PU 95 45
Lac epoxidic EP 100 TC 115
Lac parchet Aqua Extrem NX 85 39
Lac parchet Aqua PU 80 39
Lac pentru parchet Aqua PO 70 39
Lac special pentru parchet Aqua PS 90 40
Lac ultra mat M 88 39
Lamă Bitex cu ciocuri mari – Cutter 50
Lamă cu ciocuri – Cutter 50
Lamă trapezoidală – Cutter 50
Lamele dințate pentru Șpaclu Mamă 48, 122
Lazur pentru lemn Aqua HL 3500 195
Lazur pentru lemn HL 2500 194
Leșie pentru pardoselile din parchet PL 60 43
Liant pulverulent termoizolant DB 80 141
Liant șape ușoare SB 60 141

M
Magneți Uniflex Profi pentru plăci 90
Malaxor MIX 16 50, 124
Manșetă de etanșare DZ 35 și DZ 70 69
Manșetă de etanșare sifon pardoseală 69
Mănuși din poliamidă 53
Masă de șpaclu de finisare Durapid GS 60  162
Masă de șpaclu fațade Durapid FA 35  162
Masă de șpaclu fină drișcuibilă Durapid 

XS 40 163
Masă de șpaclu fină pe bază de var 

Durapid CA 480 162
Masă de șpaclu grosieră drișcuibilă 

Durapid XL 25 162
Masă de șpaclu mecanizată drișcuibilă 

Durapid M 65 163
Masă de șpaclu pentru interior IS 60 155
Mop curățare 44
Mortar adeziv flexibil alb KWF 61 72
Mortar cosmetică beton Repol BK 05 154
Mortar de hidroizolare DS 28 133
Mortar de nivelare AM 20 62
Mortar de reparații Repol SM 20 152
Mortar de reparații Repol SM 40 153
Mortar de reparații RM 30 155
Mortar de reprofilare Repol RM 04 153
Mortar de șpaclu pentru beton Repol 

BS 05 G 153
Mortar de șpaclu pentru beton Repol 

BS 10 W 153
Mortar de umplere și reparații CA 85 19
Mortar de umplere și reparații Murefix MF 4 17
Mortar de umplere și reparații SF 80 17
Mortar drenant cu Trass DMT 40 62
Mortar fin de umplere și reparații SF 83 17
Mortar pentru montaj Repol VS 20 146
Mortar pentru subturnări Repol VM 30 146
Mortar pentru subturnări Repol VM 40 146
Mortar pentru subturnări Repol VS 10 146
Mortar portant pentru reparații RS 90 17
Mortar rapid de nivelare Trass AM 50 62
Mortar refractar OM 20 155
Mortar ușor pentru reparații Repol LM 

20 Light 152

N
Nisip de cuarț QS 98 60, 119

P
Paletă de malaxare MHR 14 50
Paletă de malaxare pentru hidroizolații 

bituminoase BR 14 124
Paletă de malaxare pentru mortare și 

rășini MHR 14 124
Paletar 176, 202
Pâlnie de injectare SW 30 154
Pantaloni Murexin 53
Papuci cu cuie 49, 123
Pastă de impregnare Cura IP 30 121
Pastă pentru granule marmură SP 15 118
Perle pentru Mortarul de rosturi Epoxy 85
Petroleum 197
Piesă de capăt pentru profilul de 

treaptă din inox 97
Piesă de legătură – Profil drenaj balcon 98
Piesă de legătură profil terasă 98
Piesă îmbinare colț profil terasă 98
Piesă pentru montaj Profil rost de lucru 135
Piesă rigidizare îmbinare – Profil drenaj 

balcon 98
Piese capăt pentru profile închise 4 colțuri 93
Piese de capăt pentru profilele 

semirotunde din PVC 95
Piese de capăt pentru profilele 

semirotunde MRE 95
Pigment – pastă de colorare MIX 24 176
Pistol de mână 36, 123
Pistol de mână pentru cartușe 36, 50, 87
Pistol de mână pentru cartușe de 310 ml 123
Pistol pentru Adezivul MS-K55 35
Placă de separație Unitop 36, 64
Plăci XPS cașerate 89
Plasă de armare GS 10 90
Plasă de șlefuit 52
Plasă din fibră de sticlă 64, 90, 136, 200
Plasă pentru armare GL 21
Plombe de siguranță pentru șapele cu 

încălzire 21
Produs anti-alge și mucegai Colo AS 50  99
Produs curățare Zinc-Aluminiu ZA 110  182
Produs de curățare alcalin Colo AR 30  99, 121
Produs de curățare pe bază de acid 

Colo SR 30  99, 121
Produs de impregnare-sigilare IS 75 45
Produs îndepărtare rugină FE 10 182
Produs întreținere parchet Aqua AP 20 41
Produs întreținere pardoseli sportive AP 30 41
Produs pentru curățare Epoxi EP V4 121
Produs pentru curățare UN 10 121
Produs pentru impregnare lemn la 

exterior BK 20  193
Produs protecție armătură Repol BS 7  152
Produs sigilare piatră Cura SI 90 100
Profil de colț cu plasă 200
Profil de colț din inox 97
Profil de colț pentru glet 163
Profil de treaptă din inox 97
Profil drenaj balcon 98
Profil Epoxi 118
Profil închidere 4 colțuri 93
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Profil închidere terase pentru covoare 
din piatră 118

Profil pană pentru duș 97
Profil rost de dilatație pentru solicitări ridicate 96
Profil rost de lucru 15 cm 135
Profil rost dilatație îngust MD 96
Profil rost dilatație MD 96
Profil terasă MT 98
Profile cornier 92
Profile cornier din PVC 93
Profile mochetă 46
Profile parchet 47
Profile semirotunde 94
Profile semirotunde din PVC 95
Protecție anti-corozivă și vopsea FE 100 186
Protecție împotriva evaporării LF 3 150
Pulbere rapidă BP 33 156

R
Rășină de turnare 2K HOCO 24 15
Rășină de turnare 2K SI 60 15, 61
Rășină epoxidică EP 220 110
Rășină epoxidică EP 70 BM 106
Rășină epoxidică Express EP 90 105
Rășină pentru coasere fisuri șape EV 15 60, 147
Rășină pentru covoare decorative NST 

PU 1K  117
Rășină pentru mortar epoxidic colorat 

MHF 10 119
Rezervă burete pentru aplicare uleiuri lemn 43
Rolă mică pentru dezaerare 49, 123
Rolă Micro pentru lacuri 51
Rolă pentru dezaerare 50/21 49
Rolă pentru dezaerare 60/11 49, 123
Rolă pentru lacuri 123
Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 51
Rolă pentru lacuri pe bază de apă W 60 51
Rolă pentru lacuri pe bază de solvenți LM 51
Rolă plastic 51
Rolă specială M3 51

S
Salopetă Murexin 53
Set instalare plăci format mare 76
Set scule pentru finisaje epoxidice 122
Set Soluție injectare zidării IS 48 154
Set spălare Epoxy 85
Sigilant beton Aqua RC 414 191
Sigilare epoxidică Aqua EP 150 TC 115
Sigilare pentru pereți IV 4000 170
Sigilare poliuretanică PU 40 113, 115
Sită Profi pentru lacuri 51
Soluție chituire rosturi Aqua AV 10 38
Soluție chituire rosturi LV 15 44
Soluție curățare mortar epoxidic de 

rosturi ERY 92 85
Soluție curățare parchet AP 10 41
Soluție curățare pardoseli din lemn HS 92 44
Soluție de întreținere Aqua AP 90 44
Soluție elastică pentru chituire rosturi 

Aqua AV 5 38
Soluție injectare zidării IM 55 154
Soluție pentru suprafețe antiderapante R10 41
Soluție polișare parchet LP 35 44
Soluție universală de netezire UG 1 87, 136
Spiritus 197

Spumă poliuretanică Energy 199
Strat separator izolator fonic Akustik-Top 36, 64
Strat separator pentru montaj parchet 36
Strat separator poliester 64
Strat separator și de distribuție a 

căldurii Thermo-Top 64
Strat separator și izolator fonic 36
Suport reglabil pentru rolă trafalet 60 49, 123
Suport rolă 51, 122
Suport și burete pentru aplicare uleiuri lemn 43

Ș
Șapă autonivelantă CA 20 19
Șapă autonivelantă CA 40 19
Șapă autonivelantă de exterior FMA 30 

19, 63, 145
Șapă autonivelantă Extrem NE 30 19, 63
Șapă autonivelantă FSM 20 145
Șapă autonivelantă FZ 100 18
Șapă autonivelantă FZ 15 18, 63
Șapă autonivelantă Maximo M 61 18
Șapă autonivelantă NB 10 20
Șapă autonivelantă OS 50 20
Șapă autonivelantă pentru pardoseli 

din lemn NH 75 18
Șapă autonivelantă pentru pardoseli 

industriale FMI 50 145
Șapă autonivelantă rapidă SL 52 18, 63
Șapă autonivelantă ST 25 20
Șapă fluidă Express FME 45 142, 145
Șapă rapidă de egalizare SE 24 19, 62, 142
Șervețele pentru curățare R 500 34, 124
Șpaclu aplicare adeziv 48
Șpaclu cu aripă 48
Șpaclu cu lamelă de cauciuc 123
Șpaclu de suprafață 48, 122
Șpaclu Mamă pentru lamela dințată 

schimbabilă 48, 122
Șpaclu special X-Bond 48
Ștuț injectare Repol IP 10 118 

T
Tapet din fibră de sticlă Scandatex 28, 174
Tencuială decorativă Design 202
Tencuială decorativă fină 202
Tencuială decorativă organică 201
Tencuială decorativă pentru soclu 202
Tencuială decorativă silicatică 201
Tencuială decorativă siliconică 201
Tencuială predozată FP 30 155
Tencuială roluită RP 05 180
Termobeton AL 55 141

Ț
Țevi capilare de injectare KS 10 154

U
Ulei de impregnare colorat NP 90 42
Ulei de impregnare NP 90 42
Ulei de întreținere Cura IL 20 100
Ulei dur de impregnare HP 91 42
Ulei pentru curățare terase RT 10 43
Ulei pentru terase Profi TP 92 43
Ușă de vizitare Uniflex Clasic 90

V
Vopsea acrilică pentru fațade RA 50 179
Vopsea albă de interior RW 150 168
Vopsea albă SE 50 185
Vopsea argintie rezistentă la 

temperaturi ridicate 192
Vopsea aurie 192
Vopsea aurie cu patină 192
Vopsea aurie stabilă 192
Vopsea bituminoasă 111 N 129
Vopsea camere tehnice TA 20 114
Vopsea corpuri de încălzit Aqua AHL 90 191
Vopsea cu aplicare mecanizată ML 90  189
Vopsea culori intense VF 4000 175
Vopsea de fațadă Austrosil SX 40 179
Vopsea de fațadă Euro Housepaint RA 100 180
Vopsea de interior AN 750 168
Vopsea de interior Emulplast KA 1500  170
Vopsea de interior Emulplast KA 2500 170
Vopsea de interior Emulplast KA 3500 170
Vopsea de interior unistrat UNO 4000 169
Vopsea de interior VF 700 168
Vopsea de izolare Aqua IF 3000 173
Vopsea de var CA 300 172
Vopsea epoxidică antistatică ASV 106 111
Vopsea epoxidică AS 1500 113
Vopsea epoxidică colorată EP 20  113
Vopsea Glanzlatex LX 7000 171
Vopsea KHX 50 185
Vopsea KHX 90 184
Vopsea lucioasă Aqua GLX 90 190
Vopsea lucioasă KH 90 187
Vopsea mată de interior Maximo AM 2700 169
Vopsea Mattlatex LX 5000 171
Vopsea pentru corpuri de încălzit HKL 90 186
Vopsea pentru incinte umede AS 5200 173
Vopsea pentru marcare terenuri sport 

SC 16 174
Vopsea pentru pardoseli BV 20 114
Vopsea pentru renovări Express IF 2010 173
Vopsea protecție la factorii climatici 

Aqua HL 4500 193
Vopsea Seidenlatex LX 6000 171
Vopsea semimată Aqua SMX 50 190
Vopsea semimată KH 50 188
Vopsea silicatică albă de interior SK 500 172
Vopsea silicatică de interior SK 600 172
Vopsea silicatică pentru fațade Supra SK 60  179
Vopsea siliconică pentru fațade Siloxan 

SX 80 180
Vopsea structurată RF 300 173
Vopsea VLX 50 185

Index produse (în limba română)



Catalog MUREXIN 211

Index produse (în limba germană)

A
Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn 

AE 100 68
Abdichtungsgrund AG 3 129
Abschlussschiene 4-eckig 93
Abtönpaste MIX 24 176
Aceton 197
Airless Spritzspachtel Durapid AS 30 165
Akustik-Top Trittschall- und 

Entkoppelungsplatte 36, 64
Algen -und Schimmelstopp Colo AS 50 99
Alkalischer Reiniger Colo AR 30 99, 121
Allgrund LV 30 184
Altgoldfarbe 192
Aqua Allgrund AV 35 190
Aqua Betonsiegel RC 414 191
Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50 38
Aqua Gel AV 30 38
Aqua Glanzlack GLX 90 190
Aqua Heizkörperlack AHL 90  191
Aqua Holzkittlösung AV 10 38
Aqua Holzkittlösung AV 5 elastisch 38
Aqua Holzlasur HL 3500 195
Aqua Nanolack NT 100 40
Aqua Parkett Vollpflege AP 20 41
Aqua Parkettlack Extrem NX 85  39
Aqua Parkettlack Objekt PO 70 39
Aqua Parkettlack Spezial PS 90 40
Aqua Parkettsiegel PU 80 39
Aqua Pflegeöl AP 90 44
Aqua Primer AP 2000 106
Aqua Sealing AS 1500 113
Aqua Seidenmattlack SMX 50 190
Aqua Sperr-Isolierenfarbe IF 3000 173
Aqua Spezialgrund AV 20 38
Aqua Topcoat EP 150 TC 115
Aqua Vernetzer VN 8 40
Aqua Wetterschutzfarbe HL 4500 193
Aquapox Grundierung ASG 170 – 

Leitschicht 111
Auftragshalter und Schwamm 43
Ausgleichsmörtel AM 20 62
Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50 62
Austro Complete VF 700 168
Austro Norm AN 750 168
Austrofaser PP 12 mm  144

B
Balkondrainageprofil 98
Balkondrainageprofil-Außenecke 98
Balkondrainageprofil-Verbinder 98
Balkondrainageprofil-Verbindungsverstärker 98
Bau- und Elektrikergips BE 70 156
Bau- und Fliesenkleber BFK 03 71
Bauwerksabdichtung 2K BF 131
Bauwerksabdichtung Maximo 1K BF 131
Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 

selbstklebend 68, 132
Beton- und Mörteldichtmittel DM 40 143
Betonimprägnierung NE 24 149
Betonimprägnierung TE 18 149
Betonkosmetik Repol BK 05 154
Betonspachtel Repol BS 05 G 153
Betonspachtel Repol BS 10 W 153
Beton-und Mörtelfrostschutz FS 10 143

Bewehrungsschutz Repol BS 7 152
Bitexklinge mit großem Haken 50
Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi 131
Blitzpulver BP 33 156
Bodenbelagsklebstoff D 321 24
Bodenhärter BH 100 147
Bodenhärter BH 400 147
Bodenversiegelung BV 20 114
Boden-Wandimprägnierung IG 03 149
Buntstein-Putz Energy Creative 202

D
Dämmbetonpulver AL 55 141
Dehnfugenprofil MD 96
Dehnfugenprofil schmal MD 96
Dehnfugenprofil Schwerlast 96
Designbelagklebstoff D 495 25
Designfüller DF 170 110
Designfüller Metallic 110
Dichtband DB 70 69, 136
Dichtband selbstklebend DBS 50 136
Dichtfolie DF 2K 67
Dichtklebemörtel Grau DKM 95 67, 75
Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70 69
Dichtungsschlämme DS 28 133
Dickbeschichtung 1K Express  131
Dickbeschichtung 1K PS 131
Dickbeschichtung 2K PS 132
Dickbeschichtung 2K Standard 132
Dickschicht-Klebespachtel Energy Forte 199
Dispersionskleber KD 11 75
Drainagemörtel Trass DMT 40 62
Duschkeilschiene 97

E
Eckschutzprofil Edelstahl 97
Edelstahl Stiegenprofile 97
Eimer 53
Einschichtfarbe UNO 4000 169
Einseitklebstoff D 338 24
Einstreuchips VF  120
Elastic Vergussmasse PU 50 134
Emulplast Bio Malerfarbe KA 1500 170
Emulplast Innenmatt KA 3500 170
Emulplast Polarweiß KA 2500 170
Endstücke für Edelstahl 

Abschlussschiene 4-eckig 93
Endstücke für Edelstahl Stiegenprofile 97
Endstücke für PVC Rundkanten-

abschlussprofile 95
Endstücke für Rundkantenabschlussprofile 95
Energy Textile 64, 90, 136, 200
Entkoppelungsmatte Unitop M 85 21
Entkoppelungsvlies 64
Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung 36
Entlüftungsrolle 50/21 49
Entlüftungsrolle 60/11 49, 123
Entlüftungsrolle small 49, 123
Epoxy Abschlussprofil 118
Epoxy Basisbeschichtung EP 2 108
Epoxy Basisharz EP 70 BM 106
Epoxy Beschichtung ASD 130 111
Epoxy Bindemittel EP 220 110
Epoxy Clear Coat CC 200 110
Epoxy Ersatzschwamm 85
Epoxy Expressharz EP 90 105

Epoxy- Feuchtigkeitssperre 2K EP 170 15, 60
Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92 85
Epoxy Grundierharz GH 50 106
Epoxy Imprägnierharz IH 16 14, 105
Epoxy Reiniger EP V4 121
Epoxy Topcoat EP 100 TC 115
Epoxy Versiegelung ASV 106 111
Epoxy Versiegelung Färbig EP 20 113
Epoxy Waschset 85
Epoxy-Beschichtung EP 3 109
Epoxyfugenbrett 85
Epoxyimprägnierung Repol EP 1  105
Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91  76
Ersatz-Auftragsschwamm 43
Estrich Express X3 143
Estrichklammer HOCO 57 147
Estrichverdübelung EV 15 60, 147
Estrichzement Rapid ER 70 20, 142
Euro Housepaint RA 100 180
Express Coat EC 60 105
Express Renovierfarbe IF 2010 173

F
Farbfächer 176, 202
Farbmischanlage und Rüttler 175
Farbvertiefer Cura FV 90 100
Faschen-Putz Energy Fine 202
Faserklebstoff leitfähig EL 300 30
Fassadenacrylfarbe RA 50 179
Fassadenfarbe Austrosil SX 40  179
Fassadensilikatfarbe Supra SK 60 179
Fassadensilikonharzfarbe Siloxan SX 80 180
Fassadenspachtel Durapid FA 35 162
Federspachtel 48
Feinspachtel Durapid SK 60  182
Fertigbeton FB 15 155
Fertigputz FP 30 155
Fertigspachtel Durapid HS 80 164
Feuchtraumfarbe AS 5200 173
Filz-Feinspachtel Durapid XS 40 163
Filz-Grobspachtel Durapid XL 25 162
Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65 163
Fix Zement 156
Fixierdispersion WL 730 26
Fixierung EL 720 30
Flächenrakel 48, 122
Flex Klebemörtel Grau KGF 65 72
Flex Klebemörtel KGX 45 72
Flex Klebemörtel Maximo M 41 74
Flex Klebemörtel Trass KTF 55 72
Flex Klebemörtel Weiß KWF 61 72
Flexfuge Profi FX 65 80
Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75 75
Fließmasse Außen FMA 30 19, 63, 145
Fließmasse Express FME 45 142, 145
Fließmasse Industrie FMI 50 145
Fließspachtelmasse FSM 20 145
Flüssigfolie 1 KS 66
Flüssigfolie 2 KS 67
Fugenacryl AC 10 163
Fugenacryl AC 15 87, 163
Fugenblech kraftschlüssig 15 cm 135
Fugenglitter Epoxy 85
Fugenmasse Parkett FP 100 45
Fugenmasse PU 15 135
Fugenmörtel Epoxy FMY 90 84
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Fugenmörtel Extrem FME 80 84
Fugenmörtel FM 60 PREMIUM CLASSIC 78
Fugenmörtel FM 60 PREMIUM TREND 78
Fugenmörtel Trass FMT 15 82
Fugenmörtelemulsion FE 85 82
Füll- und Reparaturmasse CA 85 19
Füll- und Reparaturmasse SF 80 17
Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein 17

G
Gießharz 2K HOCO 24 15
Gießharz 2K SI 60 15, 61
Gips GI 70 155
Glanzlack KH 90 187
Glanzlatex LX 7000 171
Glasgewebe Scandatex 28, 174
Glasgewebeklebstoff D 910 28, 174
Glasseidengewebe GS 10 90
Glättkelle Metall 49, 122
Glättspachtel Durapid GS 60 162
Goldfarbe 192
Goldfarbe Stabil 192
Grundreiniger Colo GR 20 99, 121
Grundweiß LF 11 161
Gullydichtung 69
Gummibesen 123

H
Haftemulsion HE 20 144
Haftschlämme Repol HS 1 152
Hakenklinge 50
Haltebügel für Fugenblech 135
Handpistole 36, 123
Handpistole für 310 ml Kartusche 123
Handpistole für Kartuschen 36, 50, 87
Handpistole für Spezialklebstoff Inject 

MS-K55 35
Hartöl HP 91 42
Heißvergussmasse HM 250 134
Heizestrichvergütung HV 05 144
Heizkörperlack HKL 90 186
HOCO Estrichklammer 15, 61
Holzboden Nivelliermasse NH 75 18
Holzimprägniergrund HL 250 193
Holzkittlösung LV 15 44
Holzkontakt Energy Contact 200
Holzlasur HL 2500 194
Holzleim Wasserfest WF-D3 35
Hydro Basic 2K  68

I
Imprägniergrund Cura IG 20 100
Imprägnierpaste Cura IP 30 121
Injectionspacker Repol IP 10 118
Innenfarbe Maximo AM 2700 169
Innensilikatfarbe Bioweiß SK 500 172
Innensilikatfarbe Supra SK 600 172
Innenspachtel IS 60 155
Isolieranstrich 111 N 129

K
Kalkfarbe CA 300 172
Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480 162
Kantenprofil zum Vorbereiten 163
Kantenschutz mit Gewebe-Kunststoff 200

Kapillarstäbchen KS 10 154
Karbolin braun BK 20 193
Kautschuk-Klebstoff CR 5 26
KH-Grundfarbe LV 40 184
KH-Putz Energy Brilliant 201
KH-Putz Intensiv Energy Design 202
KH-Spritzverdünnung SV 100 197
KH-Verdünnung TE 300 196
Klebemörtel Profiflex KPF 35 73
Klebemörtel Profiflex weiß KPF 31 73
Klebemörtel Standard KMG 15 71
Klebemörtel Weiss KW 21 71
Kleberemulsion S2 71
Kleberspachtel für alle Beläge 48
Klebespachtel Energy Star 199
Klebstoff 2K PU 330 26
Klebstoff EL 330 PU 30
Kontaktklebstoff KK 990 27
Kontaktklebstoff Rexopren 1310 27
Kupferband KB 20 30, 111

L
Lackroller 123
Lackroller LM 51
Lackroller Micro 51
Lackroller W 51
Lackroller W 60 51
Leicht-Klebespachtel Maximo M 70 199
Leichtmörtel Repol LM 20 Light 152
Leichtspachtel Maximo LS 85 164
Leitschicht EL 605 30
Linotex Profi D 494 25
Lithium Imprägnierung LI 12 148

M
Malerlack KHX 50 185
Malerlack KHX 90 184
Marmorkiesel Colorit grob MG 24 117
Maschinenlack Express ML 90 189
Mattlack Ultra M 88 39
Mattlatex LX 5000 171
Mauerwerkssperre Inject IM 55 154
Mauerwerkssperre Set Inject IS 48 154
Mischöl XF 4 143
Mörtelharz MHF 10 Färbig 119
Murefix MF 4 17
Mureflex MFK 45 73
Mureflex weiß MFK 51 73
Murexin Bundhose 53
Murexin Latzhose 53
Mutterspachtel für auswechselbare 

Zahnschienen 48, 122

N
Nagelschuhe 49, 123
Nass- und Haftbettklebstoff D 391 24
Naturholzbodenseife HS 92 44
Naturöl NP 90 42
Naturöl NP 90 Colour 42
Naturstein Silikon SIL 50 81
Natursteinteppich Balkonabschlussprofil 118
Natursteinteppichharz PU 1K 117
Nitroverdünnung Oxylin AF 200 196
Nitroverdünnung W 3360 196
Nivelliermasse Basic NB 10 20
Nivelliermasse CA 20 19

Nivelliermasse CA 40 19
Nivelliermasse Extrem NE 30 19, 63
Nivelliermasse FZ 100 18
Nivelliermasse FZ 15 18, 63
Nivelliermasse Maximo M 61 18
Nivelliermasse Objekt Plus OS 50 20
Nivelliermasse ST 25 20

O
Ofenmörtel OM 20 155

P
Parkett Grundreiniger AP 10 41
Parkett Polish LP 35 44
Parkett Profile 47
Parkettbodenlauge PL 60 43
Parkettgrip R10 41
Parkettklebstoff M 522 33
Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic 32
Parkettklebstoff PU 1K 505 33
Parkettklebstoff PU 560 33
Parkettklebstoff PU 566 33
Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Objekt 34
Parkettklebstoff X-Bond MS-K511 33
Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 32
Parkettklebstoff X-Bond MS-K539 32
Petroleum 197
Pflasterfuge PF 30 83
Pflegeöl Cura IL 20 100
Polyamidhandschuhe 53
Polyurethanbeschichtung Hires PU 300 109
Polyurethanbeschichtung PU 400 109
Polyurethanversiegelung PU 40 113, 115
Primer PU 150 134
Profi Dichtfolie PD 1K 66
Profi Dichtfolie schnell Maximo PSM 1K 66
Profi Lacksieb 51
Profi Terrassenöl TP 92 43
Profiparkettklebstoff LE 555 34
PU Reiniger UN 10 121
PU-Klebeschaum Energy Foam 199
Puppenauftragsgerät X-Bond 200 35
Putzgrund Energy Primer 200
PVC Rundkanten abschlussprofile 95
PVC Winkelabschlussprofile 93

Q
Quarzsand QS 98 60, 119
Quick Primer LV 20 183

R
Randdämmstreifen selbstklebend RS 50 21, 63
Raufaserfarbe RF 300 173
Raumweiß RW 150 168
Reinigungsscheibe 53
Reinigungstücher R 500 34, 124
Reno – Verdünnung 197
Reparatur Kleber SK 15 75
Reparaturmörtel RM 30 155
Reprofiliermörtel Repol RM 04 153
Rissarmierungsbahn GL 21, 61
Rohrkasten L 89
Rollerbügel verstellbar 60 49, 123
Rollersafe 51
Rollputz RP 05 180
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Rostentferner FE 10 182
Rostschutzgrund Alupren LV 10  183
Roststopp Ferabrin FE 100 186
Rührstab BR 14 Bitumen 124
Rührstab MHR 14 50
Rührstab MHR 14 Mörtel & Harz 124
Rührwerk MIX 16 50, 124
Rundkantenabschlussprofile 94
Rutschhemmender Füllstoff RF 8 120

S
Saniermörtel Repol SM 20 152
Saniermörtel Repol SM 40 153
Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM CLASSIC 79
Sanitär Silikon SIL 60 PREMIUM TREND 79
Sanitärsilikon Profi SIL 65 81
Saugwinkel Inject SW 30 154
Saurer Reiniger Colo SR 30 99, 121
Schaltrennmittel ÖKO 100 150
Schaltrennmittel Spezial SP 40 150
Schaltrennmittel WA 50 150
Schleifbänder 52
Schleifgitter 52
Schleifscheiben 52
Schnellestrich SE 24 19, 62, 142
Schnellestrichzement SE 90 20, 142
Schnellflex Klebemörtel Grau Trass SFK 85 74
Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81 74
Schnellflexfuge Ultra SFU 77 83
Schnellspachtelmasse SL 52 18, 63
Schnittschutzband SB 50 69
Schwertglätter 80 49, 123
Seidenlatex LX 6000 171
Seidenmattlack KH 50 188
Sicherheitsplomben für Heizestriche 21
Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 14
Silberfarbe Hitzebeständig 192
Siliconimprägnierung Repol S 4 149
Silikatgrund Fixativ SK 11 161
Silikat-Putz Energy Crystal 201
Silikonharz-Putz Energy Furioso 201
Silolack SL 100 133
Sockelschutz Energy Base 200
Spachtelkitt Durapid SK 50 182
Spezial Grundierung X-Bond MS-A53 14
Spezial Haftbettklebstoff LF 300 24
Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74 25
Spezialabdeckband 3M 50
Spezialabdichtung X-Bond MS-A99 69, 132
Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81 87, 135
Spezial-Haftgrund DX 9 13, 59
Spezialisoliergrund SP 13 161
Spezialklebstoff Inject MS-K55 35
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 32, 76
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 

Express 34, 76, 90
Spezialkontaktklebstoff KK 346 27
Spezialspachtel X-Bond 48
Spezialwalze M3 51
Spiritus 197
Sportboden Vollpflege AP 30 41
Sportplatzlinierfarbe SC 16 174
Spritzspachtel Durapid XL 90 165
Spritzspachtel Gullspack S 70 165
Sprühgerät 124
Sprühkopf Colocura SK 1 87, 100, 136

Stahlfaser MFT 144
Standfeste Reparaturmasse RS 90 17
Starterset Beschichten 122
Steckbügel 51, 122
Steinfuge Trass SF 50 82
Steinpaste SP 15 118
Steinsiegel Cura SI 90 100
Stellmittel Natursteinteppich SN 1K 118
Styroporbinder SB 60 141
Supergrund D4 13
Supergrund D4 Rapid 59
Supraflex SFS 2 74
Systemgel LV 35 44
Systemlack 2K PU 95 45

T
Tankraumanstrich TA 20 114
Teleskopstange 49, 122
Teppich Profile 46
Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44 25
Terrassenölreiniger RT 10 43
Terrassenprofil MT 98
Terrassenprofil-Eckverbinder 98
Terrassenprofil-Verbinder 98
Thermopulver DB 80 141
Thermo-Top Wärmeverteilungs- und 

Entkoppelungsplatte 64
Tiefengrund D7 13
Tiefengrund LF 1 59
Tiefengrund LF 14 161
Tiefengrund VLF 10 161
Tixotropiermittel Epoxy TE 2K 120
Tonspachtel Maximo M 75 164
Trapezklinge 50
Trasszement ZE 10  71
Trittschalldämmmate 36
Trocknungsverzögerer TV 5 41

U
Uniflex Fleisentürchen Classic 90
Uniflex Fliesenmagnete Profi 90
Uniplatte 89
Unisiegel IS 75 45
Unitop Entkoppelungsplatte 36, 64
Universal Abdichtung PU 500 68, 133
Universal Glätter UG 1 87, 136
Universalfixierung WL 720 26
Universalgrundierung LV 45 44
Universalklebstoff D 390 24
Universalklebstoff leitfähig EL 628 30
Universalverdünnung UV 80 196

V
Ventilack VLX 50 185
Verdünnung KK 350 27
Verdünnung PU-V 95 45
Verdunstungsschutz LF 3 150
Vergussmörtel Repol VM 30 146
Vergussmörtel Repol VM 40 146
Vergussmörtel Repol VS 10  146
Verlegehilfe 76
Versetzmörtel Repol VS 20 146
Verstärkungsfaser GL 21
Verstärkungsmatte GL 21
Volltonfarbe VF 4000 175
Voranstrich D1 13

Voranstrich PU 5 Express 14, 59

W
Waage 122
Wandsiegel IV 4000 170
Weißlack SE 50 185
Winkelabschlussprofile 92
Wischmop 44

Z
Zahnschienen für Mutterspachtel 48, 122
Zement WZ 40 156
Zink-Alu Reiniger ZA 110 182
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Ungaria: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Cehia: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovacia: Murexin spol. s r. o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polonia: Murexin Polska sp. z o.o.
PL-03-236 Warschau, ul. Annopol 4A
Tel.: +48/22/884 77 55, Fax: +48/22/814 53 31
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovenia: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica, 
Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Rusia: (Murexin GmbH)
141980 Dubna, Moscow Region
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Franța: Murexin France Sarl
F-67100 Strasbourg, 10 Rue Schertz
Tél: +33 (0) 3 88 66 48 10
Fax: +33 (0) 3 88 66 50 73
E-Mail: info@murexin.fr

Elveția: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Vânzări pentru 
Germania și Italia: 
Murexin GmbH
A-2700 Wiener Neustadt, 
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0, 
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com

Murexin România S.R.L.: 
014254 București,
Șoseaua Pipera nr. 55 C, sector 2
Tel: +4/021/2526251
E-Mail:  comenzi@murexin.ro 

info@murexin.ro

Vânzare prin intermediul partenerilor: 

Belgia, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Estonia, Finlanda, Islanda, Israel, Croația, Luxemburg, Macedonia, Olanda, Suedia, Serbia, Turcia, Ucraina

MUREXIN International – Reprezentanțe
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MUREXIN ROMÂNIA S.R.L.
Contact birou și depozit
a: Șoseaua Pipera, nr. 55 C, sector 2, București, cod poștal 014254, România
t: 021 25 26 251 • e: comenzi@murexin.ro | info@murexin.ro

 DAS 
HÄLT.

Tehnica instalării pardoselilor calde • Tehnica placărilor ceramice și a pietrei naturale 
Tehnica pardoselilor epoxidice • Tehnica hidroizolațiilor în construcții 
Tehnica betoanelor, a șapelor și a mortarelor speciale • Tehnica vopsitoriilor și a finisajelor 
MUREXIN. Das hält.
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