
MUREXIN. Das hält.

Montajul pardoselilor 
în timp record: 

Sistemele 
compacte
MUREXIN
Reducerea timpilor pierduți pe șantier, 
Reducerea timpilor de așteptare, 
Timpi de uscare foarte scurți. 
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Instalarea 
pardoselilor 
în timp record 
cu noile Sisteme 
Compacte MUREXIN!

În intervalul a câteva ore se poate aplica grundul, șapa autoni-
velantă și se poate lipi covorul.

Caracteristici calitative

Reducerea timpilor pierduți pe șantier 
Timpii lungi de uscare și implicit de execuție reprezintă pentru 
aplicator numeroase drumuri la șantier. Urmarea: bani și timp 
pierdut, ceea ce nu este de dorit.

Timpi de uscare super rapizi 
Noul sistem compact reduce considerabil timpii de prelucrare. 
Succesiunea optimă a componentelor sistemului constă în 
amorse, mase de șpaclu și adezivi, care se caracterizează prin 
timpi de uscare super rapizi, indiferent de grosimile de strat!

Beneficiile dumneavoastră

• Fără conținut de solvenți și cu miros neutru
• Emisii reduse conf. GEV-EMICODE
• Emisii reduse de praf 

Calitatea mediului

Sistemul corespunzător pentru orice tip de covor:
• Sistemul compact de 2 ore pentru covoare elastice și textile
• Sistemul compact de 12 ore pentru parchet

Beneficii în privința prelucrării

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 diferen-
țiem numai prin produsele noastre, ci și prin multitudinea de 
performanțe pe care le oferim clienților și partenerilor noștri. 

Avantajele sistemului

Factorul „timp“ este hotărâtor pe orice 
șantier. Sistemele Compacte MUREXIN 
accelerează radical timpii de aplicare 
ai pardoselii și vă oferă soluția potrivită 
pentru fiecare tip de covor.

Avantajele produselor

Instalarea pardoselilor în timp record cu Sistemele compacte 
MUREXIN.
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Șapă autonivelantă rapidă SL 52
Rolul principal îl are Șapa autonivelantă rapidă SL 52. Șapa specială cu 
degajare de praf redusă asigură o aplicare rapidă a mochetei, a PVC-ului 
și a altor tipuri de acoperiri. Se remarcă prin tensiunile reduse la uscare, 
caracteristică deosebită de autonivelare și printr-un consum redus.

Grosimi de strat de până la 20 mm
Șapa autonivelantă rapidă SL 52 face posibilă aplicarea în grosime de 
până la 20 mm fără modificarea timpilor de uscare! Șapa autonivelantă 
rapidă se poate aplica peste șapele pe bază de anhidrit (sulfat de calciu) și 
peste șapele de ciment, pregătite conform normelor.

1. Pe suporturile neabsorbante se aplică 
uniform Amorsa rapidă D4

4. Se efectuează dezaerarea Șapei autonive-
lante rapide SL 52, cu rola cu țepi. Această 
operație asigură o uscare mai rapidă a șapei 
autonivelante.

3. Aplicarea Șapei autonivelante rapide SL 52 într-un strat, pe suportul amorsat în prealabil.

2. Pe suporturile absorbante se aplică uniform 
Amorsa D7

5. Cu Adezivul special LF 300 se lipesc toate 
tipurile de covoare, precum PVC, mochetă, 
linoleum.

Sistemul Compact 2 ore pentru covoarele 
elastice și textile de pardoseală!
Aplicarea covoarelor PVC, a mochetei și a altor tipuri de acoperiri se poate realiza în cel 
mai scurt timp. Pentru că produsele Sistemului Compact 2 ore dispun de timpi de uscare 
extrem de rapizi. În intervalul a numai 2 ore suportul poate fi amorsat, nivelat și ulterior se 
pot instala cu covoare PVC, linoleum sau mochetă.

AMORSARE

Pentru suporturi neabsorbante:  
Amorsă rapidă D4

Pentru suporturi absorbante:  
Amorsă D7

NIVELARE

Șapă autonivelantă rapidă SL 52

LIPIRE

Adeziv special pentru PVC și 
covoare textile LF 300

Sistemul 
Compact 2 ore: 

NOU: Acum aplicare 

și mai rapidă!
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1. Pe suporturile neabsorbante se aplică 
uniform Amorsa rapidă D4

4. Se efectuează dezaerarea Șapei autonive-
lante rapide SL 52, cu rola cu țepi. Această 
operație asigură o uscare mai rapidă a șapei 
autonivelante.

3. Aplicarea Șapei autonivelante rapide SL 52 într-un strat, pe suportul amorsat în prealabil.

2. Pe suporturile absorbante se aplică uniform 
Amorsa D7

Lipirea parchetului în 12 ore în loc de 1 săptămână
De acum nu mai este necesară 1 săptămână pentru lipirea parchetu-
lui. Noul sistem compact 12–Ore scurtează timpul de prelucrare grație 
uscării super-rapide a componentelor sistemului. Acest lucru este posibil 
datorită succesiunii optime a componentelor sistemului ce constă în 
amorse, mase de șpaclu și adezivi.

Șapa autonivelantă rapidă SL 52
Rolul principal îl are Șapa autonivelantă rapidă SL 52. Șapa specială cu 
degajare de praf redusă asigură o aplicare rapidă a parchetului. După 
numai câteva ore parchetul poate fi lipit. Se remarcă prin tensiunile 
reduse la uscare, caracteristica de autonivelare specială și printr-un 
consum redus. 

Lipirea parchetului in 12 ore. Noul Sistem Compact de la Murexin face acest lucru 
posibil. Pentru montajul parchetului nu mai nevoie de o săptămână, considerând tim-
pul mediu numai pentru uscarea unei masei de nivelare uzuale. Cu Sistemul Compact 
pentru parchet se realizează în 12 ore atât amorsarea, nivelarea cât și lipirea parchetului.

5. Cu Adezivul special X-Bond MS-K88 se 
pot lipi toate tipurile de parchet și de lemn.

Sistemul Compact 12 ore pentru Parchet!

AMORSARE

Pentru suporturi neabsorbante:  
Amorsă rapidă D4

Pentru suporturi absorbante:  
Amorsă D7

NIVELARE

Șapă autonivelantă rapidă SL 52

LIPIRE

Adeziv special X-Bond MS-K88

Sistemul 
Compact 12 ore: 

NOU: Acum aplicare 

și mai rapidă!



Amorsă rapidă D4 
(Supergrund D4)

Grund rapid, fără solvenți, special pentru suporturi 
neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și 
pereți, în special pentru renovări. Datorită conținutului 
de adaosuri speciale, suprafețele netede/lucioase 
devin rugoase. Cod GIS: D 1

CONSUM:  1 kg pentru cca. 6 – 10 m2  
în funcție de rugozitatea suportului

Amorsă D7 (Tiefengrund D7)

Grund special, gata preparat, culoare albastră, pentru 
amorsă pe șape încălzite, șape fluide pe bază de 
ciment sau ipsos. Cod GIS: D 1

CONSUM:  1 kg pentru cca. 7 – 10 m2

Produsele 
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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 este recomandat pentru lipire PVC pe 
PVC. Cod GIS: D 1. Șpaclu: A1, A2, B1, B2

CONSUM:  cca. 200 – 400 g/m2

Adeziv special X-Bond MS-K88 
(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88)

Adeziv special de înaltă performanță, elastic, mono-
component, realizat după ultimul stadiu de cerceta-
re-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 adeziv pentru parchet, 
ca adeziv pentru plăci termoizolante, pentru plăci 
ceramice, piatră, lemn etc. Nu conține apă, solvenți, 
silicon, izocianat, halogen, rezistent la ultraviolete și 
intemperii. Fără miros, cu emisii reduse. Cod GIS: 
R 10. Șpacluri: B3, B11, PK (Șpaclu B17: consum: 
cca. 1800 g/m²; Șpaclu pentru bariere la vapori: 
Șpaclu special X-Bond)

CONSUM:  cca. 700 – 1.200 g/m2

Șapă autonivelantă rapidă SL 52 (Schnellspachtelmasse SL 52)

CARACTERISTICI: Șapă autonivelantă, sub formă de pulbere, pe bază de ciment special, puternic aditivată, fără tensiuni, autoni-
velantă, cu întărire hidraulică, cu emisii reduse de praf.

UTILIZARE:  La interior pentru realizarea suporturilor plane în grosime de până la 15 mm, înainte de aplicarea covoarelor de par-
doseală și a parchetului. Se poate folosi la șape cu încălzire înglobată, rezistă la scaune cu rotile.

PRELUCRARE: Materialul preparat se toarnă pe suport și se întinde uniform într-un singur strat la grosimea dorită, dar nu mai mult 
de 20 mm. În cazul aplicării în mai multe straturi, stratul următor se aplică imediat ce se poate circula pe stratul turnat (1 – 1,5 ore).

APLICAREA COVOARELOR: Covoarele textile pot fi lipite după 60 minute*, covoarele elastice precum PVC, cauciuc, linoleum, pot 
fi lipite după 120 minute*, în condițiile în care ambele tipuri de covoare sunt aplicate pe suporturi absorbante.

CARACTERISTICI TEHNICE:
 Consum: cca. 1,4 kg/m² per mm grosime  Durată lucrabilitate: cca. 20 – 25 min.*
 Necesar apă: cca. 0,22 l/kg (= 5,5 l / sac 25 kg)  Aplicare covor: după 2 până la 12 ore (în funcție de sistem)
 Grosime strat: max. 15 mm   Circulabil: după 1 până la 2 ore* (în funcție de sistem)

* Caracteristici determinate în condiții de temperatură de 20°C și 60% umiditate relativa
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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


