
MUREXIN
Hidroizolație 
moncomponentă
1 KS
• Pentru hidroizolare sub placaje ceramice 
•  Pentru băi și cabine de duș
•  Permeabilă la vapori, elastică
• Emisii extrem de reduse - EC1 Plus

MUREXIN. Das hält.



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

 Produkteigenschaften

 Prelucrare

 Caracteristici produs  Utilizare

Hidroizolație acrilică, monocomponentă, fără solvenți, 
permeabilă la vapori, pentru etanșare continuă - fără rosturi sau 
îmbinări - elastică și durabilă.

Numai la interior, pentru hidroizolarea continuă contra apei fără 
presiune, direct sub placajele ceramice la camere de băi și 
cabine duș. Indeplinește cerințele EN 14891, ONR 22207 
W1-W3, și specificațiile ZDB pentru clasa de solicitări la 
umiditate A0, precum și pentru clasa de solicitări A.

SCULE RECOMANDATE:
Trafalet cu burete sau cu blăniță, fier de glet.

SUPORTUL:
Suportul trebuie să fie neted, uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fără 
urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, parți friabile. Se aplică pe beton, 
tencuială, șapă, zidarie, beton ușor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, 
placi / blocuri din ipsos, sape din ipsos, plăci din spumă rigidă, metal, polyester, 
plăci ceramice etc.
Nu se utilizează în zonele cu apă sub presiune - ex. bazine de înot, și nici la  
exterior (terase, balcoane).

PREGĂTIRE SUPORT:
Suporturile sensibile necesită o pregătire corespunzatoare.

APLICAREA:
Materialul este gata preparat, nu necesită amestecare. Se preia direct din 
galeată, cu trafaletul sau fierul de glet și se întinde pe suprafața suport 
amorsată, în strat continuu și uniform. Se aplică în 2 straturi, pe întreaga 
suprafață, se respectă timpii de uscare între straturi. La zonele de îmbinări 
perete-pardoseală, perete-perete, este obligatorie folosirea benzii de etansare 
Dichtband DB 70. De asemenea la străpungerile țevilor și la sifoanele de 
scurgere se vor folosi manșetele de etanșare Murexin. După utilizare, sculele se 
spală bine cu apă.

PENTRU UN SISTEM PERFECT: 
Sistem (sup. absorbant):      Tiefengrund LF 1, Flüssigfolie 1KS, Adeziv flexibil
Nivelare (sup. absorbant):    Tiefengrund LF1, Ausgleichmörtel AM 20, 

Nivelliermasse Extrem NE 30
Mansete de etanșare:           Dichtmanschette DZ 35 / DZ 70
Bandă de etanșare:            Dichtband DB 70, 

 Date tehnice

•  Pentru hidroizolare 
sub placaje ceramice

•  Pentru băi și cabine 
de duș

•  Permeabilă la vapori, 
elastică

•  Aplicabila cu rola sau 
cu șpaclul

CONSUM: cca. 1,5 kg-m2 per mm grosime strat

(cca. 0,8 kg/m² per strat grosime 0,5 mm)

NR. STRATURI: min. 2 straturi

TIMP DE AERISIRE: cca. 2 ore pentru primul strat

GROSIME (PROASPAT): min. 1,0 mm (în 2 straturi)

max. 2,5 mm (în 2 straturi)

PLACARE: după cca. 12 ore 

VALOARE μ: cca. 2500

CULOARE: galbenă

LIVRARE: Găleată 7 kg, 85 găleți=595 kg/palet

Găleată 14 kg, 36 găleți=504 kg/palet

Găleată 25 kg, 24 găleți=600 kg/palet
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Valorile sunt determinate în condiții de temperatură 20°C și 55% umiditate relativă.


