
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN 
Lacuri de 
parchet și soluții 
de întreținere
 

 Sisteme de lacuri de parchet pentru solicitări 
normale, ridicate și foarte ridicate, precum și 
pentru sigilarea pardoselilor sportive
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Sigilare
În principiu se deosebesc două tipuri de sigilări, pe bază de apă sau pe bază 
de solvenți. În Europa s-au impus încă de acum câțiva ani sistemele pe bază 
de apă. Acestea se potrivesc foarte bine cu imaginea naturală a lemnului și 
sunt disponibile în mare parte ca produse monocomponente, ceea ce ajută 
la o aplicare mai ușoară. Lacurile de parchet pe bază de solvenți își găsesc 
domeniul de utilizare în cadrul pardoselilor critice (istorice). În funcție de 
gusturi, lacurile sunt disponibile în variante lucioase semimate sau mate.

Impregnări
Impregnările pătrund adânc în porii lemnului și formează un strat de uzură 
subțire la suprafața lemnului, având de regulă ca efect și creșterea rezis-
tenței la foc a pardoselii. Pe baza acestui film subțire și în funcție de tipul 
lemnului utilizat rezistența la solicitări a pardoselii crește considerabil.

Sisteme pe bază de ulei
Uleiul stă la originea apariției produselor pentru tratamentul pardoselilor din 
lemn. Tocmai această lungă tradiție îl recomandă ca fiind cel mai preferat 
produs natural de întreținere pentru suprafețele lemnoase moi și poroase.

Curățare și întreținere
În prezent este disponibilă o multitudine de produse de curățare și întreținere 
pentru parchet pe care le putem clasifica în trei grupe: de tratament inițial, 
de curățare periodică și de curățare intensivă. Este importantă alegerea 
produsului corespunzător scopului utilizării.

Cel mai bun program pentru 
îngrijirea pardoselilor din parchet!
Produsele de întreținere și lacurile de parchet Murexin au o contribuție importantă pentru menținerea strălucirii și 
durabilității pardoselilor din lemn. Produsele de protecție a suprafețelor din lemn se împart în sigilări și sisteme pe 
bază de ulei-ceară. De asemenea vă stau la dispoziție diverse variante de curățare și întreținere.
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Sigilări în funcție de tipul de solicitări 
Trecerea în revistă 
a sistemelor Murexin!
Varietatea mare de tipuri de parchet, condițiile deosebite de utilizare și exigențele mereu crescânde ale clienților, 
au condus la necesitatea unei game largi de produse Murexin

Pentru solicitări normale, de exemplu în 
locuințe, utilizatorul are la dispoziție varianta 
Sistem 12 ore, care poate fi pusă în operă în 
acest interval de timp.

Cu Sistemul Gel-Perfect pentru solicitări 
normale și ridicate se obțin sigilări perfecte 
datorită capacității de acoperire a 
neplaneităților.

Sistemul 1-4 Total vă pune la dispoziție un 
produs pentru multe utilizări.

Produsele Murexin de top Aqua Nanolack 
NT 100 și 2K PU 95 sunt produse speciale 
pentru solicitări foarte mari – de exemplu în 
săli de sport, școli de dans, săli de clasă, săli  
de expoziții etc.

Produsele de 
impregnare și ule-
iurile completează 
această gamă largă 
de produse.

normale
(locuințe)

ridicate
(birouri, spații comerciale)

foarte ridicate
(spații publice)
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Sistemul 12 ore

Sistemul 16 Ore

Sistemul Gel Perfect

Sistemul 1-4-All

Sistemul NT 100

Sistemul PU

Sistemul PU Gel Perfect

Impregnări

Uleiuri

Sistem 
Murexin

Solicitări

Citiți mai multe 
despre uleiurile și 
produsele pentru 
întreținerea par-

chetului pe
murexin.ro



Murexin respectă cu strictețe cerințele tehnice ale 
standardelor în special în scopul asigurării unui proces 
ecologic de producție al produselor. Produsele cu 
emisii reduse, respectiv cele fără conținut de solvenți 
dovedesc implicarea pentru un mediu sănătos. 

Lacuri de parchet pe bază de apă 
pentru toate tipurile de solicitări!
Grija față de mediu: Fabricarea lacurilor pe bază de apă reprezintă pentru Murexin asigurarea durabilității și res-
ponsabilitatea față de generațiile viitoare.
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Lacurile pe bază de apă Murexin reprezintă punctul central al programului 
de lacuri de parchet. Acestea garantează rezultate optime pentru toate 
tipurile de solicitări. Produsele pe bază de apă Murexin au prevazut în 
componența numelui cuvântul „Aqua”. De asemenea pe ambalaje se 
regăsește un Logo care indică faptul că produsele sunt ecologice.

Produsele Murexin Aqua sunt extrem de prietenoase cu mediul și nu 
degajă nici un fel de mirosuri neplăcute. Noile tehnologii și materii prime 
au făcut posibil ca lacurile pe bază de apă să atingă cel puțin aceleași 
rezistente mecanice și chimice ca produsele predecesoare pe bază de sol-
venți. Acest fapt se reflectă și în piața lacurilor. Astfel se face ca în Europa, 
lacurile pe bază de apă și-au adjudecat deja supremația, iar tendința este 
în creștere.

Fie că este vorba de solicitări normale în spații de locuit, solicitări ridicate 
în birouri sau suprafețe supuse la solicitări foarte ridicate în școli sau resta-
urante, aceste suprafețe pot fi sigilate cu lacurile pe bază de apă Murexin.

Cu câțiva ani în urmă, pentru sigilarea suprafețelor supuse solicitărilor 
foarte ridicate se opta pentru lacurile pe bază de solvenți, în lipsa unei 
alternative. Între timp, au fost dezvoltate și pentru astfel de aplicații lacurile 
pe bază de apă. Acestea sunt lacuri bicomponente, deoarece întăritorul 
are ca efect atingerea unor rezistențe mecanice ridicate. Astfel utilizarea 
materiilor prime de nouă generație în sectorul lacurilor permite o multitu-
dine de aplicații. (Mai multe informații despre Nanotehnologie găsiți la 
pagina 11). Se obțin astfel suprafețe dense, care resping murdăria și au o 
flexibilitate similară cu cea a lemnului.
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Solicitări normale (locuințe):

Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpii de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un 
produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclul, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpii de uscare au fost determinați în condiții de temperatura 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea 
redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpii de uscare.

Realizarea tuturor straturilor cu același produs!

Sistemul Murexin 1-4 All

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Lac pentru parchet Aqua PO 70
1 x rola (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac parchet Aqua PU 80
1 x rola (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
1 x rola (cca. 3,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac pentru parchet Aqua PO 70
2 x rola (cca. 4,5 h); 2 x șpaclu (cca. 1 h)

Lac parchet Aqua PU 80
2 x rola (cca. 4,5 h); 2 x șpaclu (cca. 1 h)

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
2 x rola (cca. 3,5 h); 2 x șpaclu (cca. 1 h)

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Grund universal LV 45
1 – 2 x rola (cca. 1,5 – 12 h în funcție de tipul lemnului); 

2 x șpaclu

Grund special de parchet Aqua AV 20
1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)

alternativ: Grund barieră pentru lemn exotic AV 50

Lac pentru parchet Aqua PO 70
2 x rola (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac parchet Aqua PU 80
2 x rola (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
2 x rola (cca. 3,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Sistemul Murexin 12 ore

Realizarea întregului sistem în 12 ore!

Grund Aqua Gel AV 30 1 x șpaclu (cca. 1,5 h)

Lac pentru parchet Aqua PO 70
1 x rola* (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac parchet Aqua PU 80
1 x rola* (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
1 x rola* (cca. 3,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac pentru parchet Aqua PO 70
1 x rola* (cca. 4,5 h)

Lac parchet Aqua PU 80
1 x rola* (cca. 4,5 h)

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
1 x rola* (cca. 3,5 h)

Sistemul Murexin Gel-Perfect

Sigilări perfecte datorită capacității de acoperire a neplaneităților reduse!!
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Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)A
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Solicitări ridicate (birouri)

Rezultate excepționale la solicitări ridicate!

Sistemul Murexin NT 100

Lac de parchet – Nanolack NT 100
alternativ (monocomponent): Lac parchet Aqua Extrem NX 85

2 x rola (cca. 4,5 h) Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Grund special de parchet Aqua AV 20
1 x rola (cca. 1,5 h); 

2 x șpaclu (cca. 20 min.)

alternativ: Grund barieră pentru lemn exotic AV 50

Grund universal LV 45
1 – 2 x rola (cca. 1,5 – 12 h în funcție de tipul 

lemnului), 2 x șpaclu

Grund Aqua Gel AV 30
2 x șpaclu (cca. 1,5 h)

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)A

q
ua

Sistemul Murexin 16 ore

Grund special de parchet Aqua AV 20
1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)

alternativ: Grund barieră pentru lemn exotic AV 50

Grund universal LV 45
1 – 2  x rola (cca. 1,5 – 12 h); 2 x șpaclu

Lac pentru parchet Aqua PO 70
3 x rola (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac parchet Aqua PU 80
3 x rola (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
3 x rola (cca. 3,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)A
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Realizarea întregului sistem în 16 ore

Grund Aqua Gel AV 30 2 x șpaclu (cca. 1,5 h)

Lac pentru parchet Aqua PO 70
1 x rola* (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac parchet Aqua PU 80
1 x rola* (cca. 4,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
1 x rola* (cca. 3,5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Lac pentru parchet Aqua PO 70
2 x rola (cca. 4,5 h)

Lac parchet Aqua PU 80
2 x rola (cca. 4,5 h)

Lac special pentru parchet Aqua PS 90
2 x rola (cca. 3,5 h)

Sigilări perfecte datorită capacității de acoperire a neplaneităților reduse!

Sistemul Murexin Gel-Perfect

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)A
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Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpii de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un 
produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclul, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpii de uscare au fost determinați în condiții de temperatura 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea 
redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpii de uscare.
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Solicitări exterem de ridicate (spații comerciale)

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Grund special de parchet Aqua AV 20
1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)

Grund universal LV 45
1 – 2 x rola (cca. 1,5 – 12 h în funcție de tipul lemnului); 2 x șpaclu

Lac de parchet – Nanolack NT 100 3 x rola
Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Sistemul Murexin NT 100

Rezultate excepționale la solicitări ridicate!

Rezultate excelente la solicitări ridicate, aspect optic perfect!

Sisteme pentru pardoseli sportive

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Grund special de parchet Aqua AV 20 1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)

Vopsea semimată Aqua SMX 50 1 x rola

Lac parchet Aqua Sport NTS 95 3 x rola (cca. 4,5 h)
Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Sistemul Murexin pentru pardoseli sportive

Rezultate excelente la solicitări ridicate, aspect optic perfect!

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 30 – 45 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Grund special de parchet Aqua AV 20
1 x rola (cca. 1,5 h); 2 x șpaclu (cca. 20 min.)

Grund universal LV 45
1 – 2 x rola (cca. 1 h); 2 x șpaclu (cca. 15 min.)

Grund Aqua Gel AV 30 2 x șpaclu (cca. 1,5 h) 

Lac de parchet – Nanolack NT 100 3 x rola
Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Sistemul Murexin NT 100 – Gel-Perfect
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Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpii de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un 
produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclul, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpii de uscare au fost determinați în condiții de temperatura 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea 
redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpii de uscare.
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Începând cu 01.01.2007, produsele pot fi introduse pe piață de către produ-
cător, importator sau distribuitor, numai dacă corespund cerințelor cu privire 
la reducerea conținutului de substanțe organice volatile, conform valorilor 
tabelare și sunt marcate corespunzător după cum urmează:

1.  Numele subcategoriei în care se încadrează produsul și valoarea limita 
VOC în g/l corespunzătoare subcategoriei.

2. Conținutul maxim VOC în g/l, al produsului finit.

Aceste informații sunt scrise clar și în loc vizibil pe ambalajul produsului.

Pentru a răspunde nevoilor clienților noștri am reintrodus în programul 
nostru, lacurile pe bază de solvenți. Pentru sigilarea pardoselilor supuse 
solicitărilor foarte ridicate, dorim astfel să oferim clienților noștri un produs 
apreciat. Bineînțeles că aceste produse răspund cerințelor în vigoare cu 
privire la normele de mediu. Pentru straturile finale de sigilare, așa numita 
Normă VOC stabilește limita maximă de substanțe organice volatile pe care 
un produs le poate conține.

Murexin se gândește la ziua de mâine
Vrem să fim onești cu dumneavoastră și cu noi înșine: Pentru a putea 
garanta anumite caracteristici ale produselor trebuie avută în vedere și pro-
porția utilizării materialelor care au impact asupra formării stratului de ozon. 
Valorile limită cu privire la utilizarea materialelor volatile sunt specificate clar 
în normele care reglementează dozarea solvenților. Este de la sine înțeles 
că toate produsele Murexin corespund acestor prevederi, care începând cu 
01.01.2010 sunt și mai drastice în ceea ce privește protecția mediului.

Lacurile de parchet pe bază de 
solvenți în contextul reglementărilor 
cu privire la mediu!
O parte dintre aplicatori preferă încă produsele pe bază 
de solvenți atunci când este vorba despre pardoseli 
supuse solicitărilor foarte ridicate, astfel că Murexin vă 
oferă trei sisteme diferite pentru această aplicație. Cu 
toate că lacurile pe bază de apă au fost în permanență 
dezvoltate, unii nu renunță la lacurile pe bază de sol-
venți. Motivul: aceste produse și-au dovedit
rezistența de-a lungul anilor.
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Solicitări extrem de ridicate (Sisteme pe bază de solvenți)

Soluție chituire rosturi LV 15 
1 – 2 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Grund universal LV 45  
1 – 2 x rola (ca. 1,5 – 12 h în funcție de tipul lemnului); 2 x șpaclu

Lac de parchet 2K PU 95 
2 – 3 x rola (cca. 5 h)

Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Sistemul Murexin PU

Soluție chituire rosturi LV 15 1 x șpaclu (timp uscare: cca. 1 h)

Lac de parchet 2K PU 95 1 x rola (cca. 5 h), după care se șlefuiește suprafața

Gel-grund LV 35 1 – 2 x șpaclu (cca. 35 min.)

Lac de parchet 2K PU 95 1 x rola (cca. 5 h)
Șlefuire intermediară înainte de ultimul strat!

Aspect optic perfect al sistemului, rezistență la trafic ridicat

Sistemul Murexin PU-Gel-Perfect

Între paranteze se regăsesc pentru fiecare sistem, timpii de uscare până la aplicarea straturilor ulterioare. Timpul specificat la aplicarea cu rola reprezintă timpul de uscare până la aplicarea stratului următor, indiferent dacă se va aplica același produs sau un 
produs diferit. Cel specificat în cadrul aplicării cu șpaclul, reprezintă intervalul de timp până la aplicarea aceluiași produs. Timpii de uscare au fost determinați în condiții de temperatura 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea 
redusă accelerează uscarea, temperatura scăzută și umiditatea ridicată întârzie timpii de uscare.
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Pregătire: Produse Aqua Pregătire

Soluție chituire rosturi Aqua AV 10
• eficiență ridicată • miros neutru • putere ridicată de 
umplere • fără solvenți
 
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.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 20 m²

Soluție chituire rosturi LV 15
• uscare rapidă • capacitate ridicată de umplere 
• prelucrare ulterioară cu toate produsele pe bază 
de apă / pe bază de solvenți
 
Soluție pe bază de solvenți pentru chituirea și șpăclui-
rea fisurilor, adânciturilor la rosturile de parchet și alte 
tipuri de pardoseli din lemn. Nu este recomandat pentru 
pavele din lemn și dușumele.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 7 m²

Grund universal LV 45
• uscare foarte rapidă – fără NMP • intensificare a 
structurii • ideal pentru lemnul exotic • foarte eficient
 
Soluție pe bază de polimeri, cu întărire rapidă, folosită 
ca grund de închiderea porilor, pentru toate tipurile de 
parchet, inclusiv exotic și toate tipurile de lacuri.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 10 – 12 m²

Gel-grund LV 35
• uscare rapidă • prelucrare rapidă
 
Gel-grund de șpaclu pentru sistemele poliuretanice și pe 
bază de solvenți. 
Atenție: nu este recomandat pentru lemnul exotic.

CONSUM: 
1 litru pentru cca. 9 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 20 – 25 m2 – aplicare cu șpaclu special

Grund barieră pentru 
lemn exotic AV 50
• uscare rapidă • fără NMP • efect barieră • siguran-
ță maximă

Grund special pe bază de apă, cu conținut redus de sol-
vent, cu efect de barieră, pentru izolarea în profunzime a 
materialelor lemnoase. Grundul este special pentru par-
doselile critice care au fost tratate cu ceară sau uleiuri, 
pentru lemnul care în contact cu lacul poate reacționa 
negativ, influențând astfel aspectul sigilării.

CONSUM:  cca. 110 – 120 ml/m², 
respectiv. cca. 8 – 10 m²/litru

Grund special de parchet 
Aqua AV 20
• uscare rapidă (1,5 h) • eficiență ridicată (25 m2/l) 
• ecologic
 
Grund special pe bază de rășină în dispersie pentru 
parchet. Se utilizează în cazul solicitărilor intense. Este 
compatibil cu toate lacurile pe bază de apă.
 
CONSUM:
1 litru pentru cca. 10 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu șpaclu special

Grund Aqua Gel AV 30
• uscare rapidă (1,5 h) • masă de umplere • capacita-
te ridicată de umplere pentru realizarea suprafețelor 
perfecte
 
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.
 
CONSUM:  
1 kg pentru cca. 15 – 20 m² – grund
1 kg pentru cca. 30 – 35 m² – strat intermediar

A-2700 
Wiener 

Neustadt

A-2700 
Wiener 

Neustadt

A-2700 
Wiener 

Neustadt
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Lacuri: Produse pe bază de apă

Lac pentru parchet Aqua PO 70
• rezistență foarte bună la zgâriere și la uzură 
• uscare rapidă (4,5 h) • ecologic
 
Lac de parchet monocomponent, lucios sau mat, pe bază 
de rășină poliuretan - acrilică în dispersie, cu rezistențe 
mecanice și chimice superioare.

CONSUM:
1 litru pentru cca. 10 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu șpaclu special

Lac parchet Aqua PU 80
• monocomponent • prelucrare ușoară • uscare 
rapidă (4,5 h) • ecologic • rezistență foarte bună la zgâri-
ere și la uzură • rezistență ridicată (Clasa C)
 
Sigilant superior monocomponent, pe bază de apă și 
poliuretan-acrilat, cu rezistențe ridicate la zgâriere și la 
uzură. Recomandat doar la interior pentru sigilarea par-
chetului și a pardoselilor din lemn.

CONSUM:
1 litru pentru cca. 10 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu șpaclu special

Lac parchet Aqua Extrem NX 85
• rezistență la uzură • rezistență foarte bună la substan-
țe chimice 
Lac poliuretanic monocomponent pe bază de apă, cu 
rezistență ridicată la uzura din frecare, pentru pardoselile 
din parchet supuse la trafic extrem. Clasa de solicitări C, 
conform ÖNORM D 2354. Numai la interior, pentru sigi-
larea pardoselilor din lemn și a parchetului.

CONSUM:
1 litru pentru cca. 10 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu șpaclu special

Lac special pentru parchet 
Aqua PS 90
• rezistență foarte bună la zgâriere și la uzură 
• rezistență ridicată (Clasa C) • monocomponent 
• disponibil și lucios
 
Lac de parchet pe bază de rășină în dispersie, lucios sau 
semimat, monocomponent, cu rezistență ridicată la zgâ-
riere și uzură.

CONSUM:
1 litru pentru cca. 10 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu șpaclu special

Lac parchet Aqua Sport NTS 95
• fabricat pe baza Nanotehnologiei • îndeplinește 
cerințele DIN 18032 rezistența la alunecare T2  
• rezistență chimică ridicată • capacitate de 
acoperire bună
 
Lac de parchet bicomponent, superior, pentru sigilarea 
suprafețelor pardoselilor din parchet în săli de sport 
sau hale multifuncționale. Lacul de parchet NTS 95 
are rezistențe extrem de ridicate la zgâriere și la uzură, 
precum și rezistențe chimice deosebite și corespunde 
cerințelor DIN 18032 Partea 2. Produsele componen-
te ale sistemului de curățare și întreținere permit o 
curățare ușoară a suprafețelor. Recomandat la interior 
pentru sigilarea pardoselilor din lemn și a parchetului, 
supuse la solicitări ridicate, în spații precum școli, 
birouri, muzee, săli de expoziție sau de sport. Lacul 
corespunde clasei de rezistență la solicitări ridicate C, 
conform ÖNORM C 2354, rezistența la alunecare este 
testată conform DIN 18032 Partea 2.

CONSUM:
1 litru pentru cca. 10 – 12 m2 – aplicare cu trafaletul
1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu șpaclu special

Lac de parchet – Nanolack NT 100
• suprafețe care resping murdăria și sunt ușor de 
curățat • rezistența ridicată la uzură și la zgâriere 
• pentru pardoseli supuse solicitărilor foarte ridicate, 
ca alternativă la sistemele bicomponente pe bază de 
solvenți • pentru pardoseli sportive • ecologic
 
Lac de parchet mat, pe bază de apă, bicomponent, cu 
rezistență foarte mare la zgâriere și uzură precum și 
la agresivități chimice, realizat prin tehnologia NANO. 
Utilizare: la interior pentru lăcuirea pardoselilor din lemn 
și parchet supuse la solicitări intense-clasa C – conform 
Önorm C 2354. Comportare la alunecare verificată conf. 
DIN V18032. Raport de amestecare în volum: Comp. A : 
Comp. B = 10 : 1.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 35 m2 – aplicare cu 
șpaclu special

Lac de parchet 2K PU 95
• pe bază de poliuretan superior • rezistență foarte
ridicată • rezistență foarte bună la uzură și la
zgâriere • miros redus • pentru pardoseli supuse
solicitărilor ridicate • fără formaldehidă
 
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.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 7 – 10 m²

Lacuri



Produse Murexin de întreținere și îngrijire

Produs întreținere parchet AP 20
• fără conținut de solvenți • pentru întreținere inițială și 
curățare periodică a suprafețelor de parchet sigilate sau 
impregnate
 
Pentru întreținerea inițială și pentru curățarea și întreține-
rea periodică a pardoselilor din lemn. Suprafața rezultată 
are un grad de alunecare redus. Nu conține NMP (solvent 
organic).

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

Soluție polișare parchet LP 35
• pentru pardoselile supuse solicitărilor ridicate 
• protecție și întreținere • pentru întreținerea pardoseli-
lor lăcuite sau nelăcuite din lemn, a suprafețelor impreg-
nate sau tratate cu uleiuri
 
Soluție de îngrijire pentru suprafețele de parchet sigilate 
sau nesigilate precum și pentru cele impregnate. Nu 
influen țează gradul de alunecare al suprafeței.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

Soluție curățare parchet AP 10
• foarte eficientă • ecologică • pentru curățarea 
intensivă și periodică a parchetului lăcuit sau nelăcuit 
și a parchetului impregnat
 
Capacitate ridicată de curățare și de îndepărtare a stratu-
rilor de murdărie de pe suprafața parchetului și a pardo-
selilor din lemn.

CONSUM: cca. 0,1 – 0,5 litri la 1 litru de apă

Chit rosturi parchet FP 100
• chit de rosturi pentru toate pardoselile din lemn 
• disponibil în culori naturale
 
Chit acrilic de rosturi, fără conținut de silicon și de sol-
venți, elastic, cu uscare rapidă, se poate șlefui. Este com-
patibil 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.

CONSUM: în funcție de utilizare

O sigilare conferă lemnului cea mai bună protecție, totuși aceasta se uzează în urma solicitărilor permanente. Cu-
rățarea și întreținerea suprafețelor sigilate sunt determinante pentru menținerea durabilității și a aspectului estetic al 
pardoselii dumneavoastră. Alegând produsele corespunzătoare puteți prelungi durata de viață a pardoselii cu până 
la de 5 ori.
Suprafețele pardoselilor din lemn sigilate pot fi supuse solicitărilor numai după uscarea completă a lacului. În acest 
interval trebuie evitat contactul suprafeței cu apa sau cu alte lichide. 

Curățare și întreținere

Recomandare: Un climat sănătos în încăpere asigură atât confortul persoanelor, cât și conservarea pardoselii din lemn. Variațiile de umiditate pot cauza um-
flarea, respectiv contracția lemnului, având ca rezultat apariția rosturilor între lamelele parchetului. Din acest motiv, recomandăm asigurarea unei temperaturi în 
încăpere de 18 până la 20˚C și a unei umidități relative de 50 – 60%.

Murexin GmbH: A-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

Murexin AT


