
MUREXIN. Das hält.

MUREXIN
Ulei de impregnare 
NP 90 şi produse de 
întreținere
Uleiul reprezintă prima metodă de tratare a 
pardoselilor din lemn. Pentru asigurarea unei 
durate de viață îndelungate a pardoselii 
dumneavoastră este important ca întreținerea 
şi curățarea să se execute profesional.
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Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. 

Uleiurile reprezintă prima metodă de 
tratare a pardoselilor din lemn. De 
asemenea sistemele pe bază de uleiuri 
nu formează peliculă. Acestea au la bază 
materiale naturale și au miros neutru. 
Uleiurile naturale de impregnare Murexin 
NP 90 și NP 90 Colour cu uscare 
oxidativă protejează pardoselile din lemn 
împotriva penetrării fluidelor și a murdăriei.

Cu Uleiul Natural NP 90 Colour MUREXIN 
reușiți să redați un nou design pardoselii 
dumneavoastră. Datorită suprafeței 
mătăsoase, neutre și poroase este 
asigurat un climat confortabil și se 
păstrează caracteristica de reglare a 
umidității specifică pardoselii din lemn. 
Este importantă curățarea și întreținerea 
profesională a pardoselii. 

Protecție naturală 
și design nobil 
pentru pardoseala 
dumneavoastră:  

Uleiuri MUREXIN 

• 10 nuanțe naturale de lemn
• Foarte eficient
• Intensifică structura lemnului
• Poate fi ulterior lăcuit

Ulei de impregnare colorat NP 90

Avantaje produs!

MUREXIN. Das hält.

MUREXIN
Parkettöle 

und Pflegemittel

Das Ölen ist die ursprünglichste 

Oberflächenbehandlungsmethode. 

Für eine lange Lebensdauer Ihres 

Holzfußbodens ist eine professionelle 

Reinigung und Pflege 

ausschlaggebend.

www.murexin.ro 
▸ Produse 
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Ulei de impregnare colorat NP 90
• fără conținut de solvenți • paletă coloristică 
variată • pigmenți naturali de colorare • ecologic
 
Ulei superior pe bază de uleiuri naturale și pigmenți 
de colorare, ecologic, cu uscare oxidativă, cu efect 
ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului 
și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru im-
pregnarea pardoselilor din lemn de esenţă tare sau 
moale, precum și pentru pavele de lemn, dușumele, 
parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. 
Recomandat pentru pardoselile încălzite. Se reco-
mandă aplicarea în 2 straturi.  

CONSUM:
pe lemn netratat 5   – 10 m2/litru
pe lemn tratat sau impregnat 20   – 50 m2/litru

Mögliche Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. 

Soluție chituire rosturi AV 10
1 – 2 x șpăcluire (uscare per strat: cca. 60 – 90 min.)

Soluție chituire rosturi LV 15
1 – 2 x șpăcluire (uscare per strat: cca. 45 – 60 min.)

Șlefuire
Ultima șlefuire cu granulație 120 (Atenție: zonele de margine cu granulație min. 100)

Ulei de impregnare NP 90 / Ulei de impregnare colorat NP 90
1 – 2 x șpăcluire și prelucrare cu padul de polișare (uscare per strat: cca. 8 – 12 ore)

MUREXIN Uleiuri de impregnare NP 90 / NP 90 Colorat
Protecție și întreținere ecologică cu produse cu uscare oxidativă pe bază de uleiuri și ceară
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Ulei de impregnare NP 90
• efect ridicat de penetrare • recomandat și pentru 
pardoselile încălzite • ecologic • grad de luciu semimat 
 
Ulei de impregnare superior, ecologic, pe bază de 
uleiuri naturale, cu uscare oxidativă și cu efect ridicat 
de penetrare, pentru tratarea parchetului și a supra-
fețelor din lemn. La interior, pentru impregnare a par-
doselilor din lemn de esenţă tare sau moale, precum 
și pentru pavele de lemn, dușumele, parchet indus-
trial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat 
pentru pardoselile încălzite. Pe lemnul netratat se 
recomandă aplicarea în 2 straturi.

CONSUM: 
pe lemn netratat 5   – 10 m2/litru
pe lemn tratat sau impregnat 20   – 50 m2/litru

 

Ulei dur de impregnare HP 91
• gata preparat • recomandat și pentru pardoseli încălzite • este posibilă și realizarea de suprafețe lucioase 
 
Ulei dur cu conţinut de ceară, gata preparat, pentru pardoselile șlefuite, netratate. Recomandat la interior pentru impregnarea par-
doselilor din lemn de esenţă tare sau de esenţă slabă, precum pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice 
suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Aplicarea se face cu șpaclul sau cu rola. Ulterior se prelucrează cu padul de 
polișare. Se recomandă aplicarea în 2 straturi.
Tratament inițial: Soluție de polișare LP 35
Întreținere periodică: Soluție de întreținere Aqua AP 90

CONSUM:  
pe lemn netratat 5   – 10 m2/litru
pe lemn tratat sau impregnat 20   – 50 m2/litru
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MUREXIN Produse de întreținere 

Soluţie curăţare pardoseli 
din lemn HS 92
• superioară • ecologică• pentru întreținerea periodică 
a pardoselilor din lemn tratare cu uleiuri
 
Soluție de calitate superioară, pentru curățarea par-
doselilor din lemn, recomandată pentru tratarea finală 
a pardoselilor din lemn, noi sau vechi, tratate inițial cu 
Uleiul NP 90 / Uleiul NP 90 colorat. La interior pentru 
întreținerea periodică a pardoselilor tratate cu uleiuri. 
Valoare PH 9-10. Nu este recomandată pe pardoselile 
brute din lemn.

CONSUM: cca. 0,1 – 0,2 litri la 10 litri apă de amestec

Soluție de întreţinere parchet 
Aqua AP 90
• întărire rapidă • pentru tratament inițial și întreținere 
periodică
 
Ulei alchidic, pe bază de apă, cu întărire rapidă. 
Produsul AP 90 este un ulei recomandat pentru întreți-
nerea pardoselilor tratate cu Uleiul NP 90. Este utilizat 
la interior atât pentru întreținerea inițială, cât și pentru 
întreținerea periodică a pardoselilor din lemn impreg-
nate cu uleiuri. Suprafața este circulabilă după 60 
minute de la aplicare.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

Soluţie polişare parchet LP 35
• pentru pardoselile supuse solicitărilor ridicate 
• protecție și întreținere • pentru întreținerea pardo-
selilor lăcuite sau nelăcuite din lemn, a suprafețelor 
impregnate sau tratate cu uleiuri
 
Soluție de îngrijire pentru suprafețele de parchet sigilate 
sau nesigilate precum și pentru cele impregnate. Nu 
influențează gradul de alunecare al suprafeței. Specială 
pentru întreținerea periodică a pardoselilor din lemn 
tratate cu Uleiul dur de impregnare HP 91.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²

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 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.

CONSUM: în funcție de utilizare

Mop curățare

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.

Soluţie curăţare parchet AP 10
• extrem de eficientă • ecologică • pentru curățarea 
intensivă sau periodică a parchetului nelăcuit, a 
celui lăcuit sau tratat cu uleiuri
 
Soluție de curățare pentru îndepărtarea straturilor vechi 
de protecție și a murdăriei persistente.

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

MUREXIN Curățare
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•  Pardoselile proaspăt tratate cu uleiuri se vor 
supune solicitărilor după 24 ore

•  În prima săptămână nu se vor instala covoa-
re. Mobila și alte corpuri grele de mobilier se 
vor instala cu grijă, după realizarea întreținerii 
inițiale.

•  Pardoseala poate fi supusă solicitărilor com-
plete după 7  – 10 zile.

•  La curățarea pardoselilor din parchet se va 
utiliza o cantitate redusa de apă. Lichidele 
care ajung accidental în contact cu pardoseala 
se vor șterge imediat, deoarece există riscul 
umflării pardoselii în contact cu apa.

•  Evitați utilizarea produselor de curățare precum 
ceară, oțet deoarece acestea mătuiesc pardo-
seala.

•  Nisipul și murdăria trebuiesc îndepărtate. Par-
doseala se va aspira sau mătura măcar o dată 
pe săptămână. 

•  Instalați covoare la intrarea în locuință și în 
zonele frecvent circulate pentru acumularea 
nisipului și pietrișului.

•  Lipiți pastile de pâslă pe partea de contact a 
corpurilor de mobilier cu pardoseala.

Reguli generale: Întreținerea și curățarea corectă a 
pardoselilor din lemn tratate cu uleiuri

Curățarea și întreținerea suprafețelor tratate cu uleiuri, 
respec tiv cu ceară reprezintă un factor important pentru 
asigurarea aspectului optic și a durabilității pardoselii. 
Odată cu utilizarea produselor corespunzătoare, ca și 
în cazul suprafețelor lăcuite, durata de viaţă a pardoselii 
poate fi prelungită considerabil. Curățați pardoseala 
pentru a o pregăti înainte de aplicarea tratamentului 
de întreținere:

Pardoseli din lemn tratate din fabrică cu ulei:
•   Pardoselile din lemn tratate din fabrică cu ulei vor 

primi un tratament inițial cu Soluția de întreținere 
Aqua AP 90

•   Tratamentul de întreținere periodică se va realiza 
exclusiv cu Soluția de curățare HS 92, cu ajutorul 
mopului

•   În funcție de utilizare, curățarea intensivă se reali-
zează cu Soluția de curățare AP 10, în continuare se 
va aplica tratamentul inițial de întreținere cu Soluția 
de întreținere Aqua AP 90

•   În cazul întreținerii periodice cu Soluția de curățare 
HS 92, poate fi necesară o reaplicare a Uleiului în 
funcție de utilizare

Tratarea inițială a pardoselilor din lemn netratat:
•  Pe lemnul netratat este necesară aplicarea a două 

straturi de Ulei NP 90 / NP 90 colorat
•  Suprafața Uleiului NP 90 / NP 90 colorat poate fi 

lăcuită după uscarea completă, cel mai devreme 
după 12 ore, cu Lacul de parchet Nanolack NT 100 

•  Întreținere peste NP 90: după cel puțin 7 zile cu 
Soluția HS 92, cu ajutorul mopului MUREXIN

•  Întreținere peste Lacul Nanolack NT 100: după cel 
puțin 48 ore cu Soluția de întreținere Aqua AP 20

Curățare și întreținere 
pentru pardoseala 
dumneavoastră:  
Întreținere inițială, întreținere 
periodică şi curățare intensivă.

Recomandare: Un climat interior sănătos asigură 
atât confortul persoanelor, cât și conservarea par-
doselii din lemn. Variațiile de umiditate pot cauza 
umflarea, respectiv contracția lemnului, având ca 
rezultat apariția rosturilor între lamelele parchetu-
lui. Din acest motiv, recomandăm asigurarea unei 
temperaturi în încăpere de 18 până la 20˚C și a 
unei umidități relative de 50 – 60%.
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Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
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