
 
Komplett 
megoldások   
a hidegburkolásban! 

Murexin. Ami tart.
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Beázott a terasz? Van megoldás!

Magas megbízhatóság • Biztonság még nagy formátumú burkolólapok esetén is

Murexin erkély és terasz rendszer Murexin rendszer épített zuhanyzóhoz kenhető vízszigeteléssel

Épített zuhany kialakítása? Egyszerűen és tartósan!

Modern megjelenés • Egyedi lehetőségek • Hosszú távon biztos megoldás

Tippek a hosszú távon tartós eredményért:
• Egyenetlen alapfelületre Lewell ST 330 Standart aljzatkiegyenlítő
• A csőátvezetésekhez egyszerű és gyors megoldás a Szigetelőmandzsetta használata
• 1 KS Folyékonyfólia sárga és kék színben, a 2 réteg meglétének ellenőrzéséhez
• KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs (C2TE) ideális kenhető vízszigetelésekre történő burkoláshoz
• FX 65 Profiflex fugázó 15 trendi színben

Tippek a hosszú távon tartós eredményért:
• Ha nem egyenletes az alapfelület, akkor Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő, akár már lejtésben levő alapfelületre is
• Lejtés kialakításhoz AM 20 Kiegyenlítőhabarcs (20 mm-ig)
• Az AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez vízzáró, rugalmas repedésáthidaló elválasztó réteg, egyenletes rétegvastagság
• A 4 kg-os kis kiszerelésű PD 1K pont elegendő egy terasz szigeteléséhez átlapoláshoz (4 kg PD 1K akár 80 fm-re elegendő)!
• A tökéletes vízszigeteléshez ne feledje a rendszer kiegészítőket, pl. DB 70 Hajlaterősítő szalag
• A nagy hőingadozásoknak kitett felületeknél az alakváltozásra képes KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs használata javasolt.
• Teraszprofil az esztétikus lezáráshoz

JAVASOLT RÉTEGREND:

Beton felületre LF 1 Mélyalapozó

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs (lejtéskialakításhoz)

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

PD 1 K Profi Vastagfóliával az átlapoláshoz

KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

FX 65 Profiflex fugázó

SIL 60 Szaniterszilikon

JAVASOLT RÉTEGREND:

Beton felületre LF 1 Mélyalapozó

PD 1 K Profi Vastagfólia vízszintes felületekre

1 KS Folyékonyfólia a függőleges felületekre

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

FX 65 Profiflex fugázó

SIL 60 Szaniter szilikon
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Ha számít az idő! Gyors burkoláshoz
Professzionális ragasztási rendszer minden burkolathoz

Tipp
• Flex XL ragasztóhabarcs, akár nagyméretű 3 x1 méteres lapokhoz is
• EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez problémás alapfelületek megerősítésére, padlófűtésnél, 
     dilatációmentes burkoláshoz!

JAVASOLT RÉTEGREND:

Beton

LF1 Mélyalapozó

Flex XL ragasztóhabarcs

EV 100 Elválasztó- és 
feszültségmentesítő lemez

Flex XL ragasztóhabarcs

FX 65 Profiflex fugázó

SIL 60 Szaniter szilikon

Új burkolat a konyhába?  Ennek sincs akadálya!
Murexin hidegburkolati rendszer kerámia burkolattal (60 x 60 cm-ig)

Tipp
• közlekedők, folyosók, előterek burkolásához is
• FMY 90 Epoxi fugázó – a könnyű tisztíthatóságért

JAVASOLT RÉTEGREND:

LF 1 Mélyalapozó

Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

FX 65 Profi Flexfugázó, 
valamint SIL 60 Szilikon
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Design burkolat a nappaliba? Azt is megoldjuk!
Újgenerációs vízálló burkolat, ami a lakás bármely pontjára is tökéletes választás

JAVASOLT RÉTEGREND:

Murexin Design burkolat ragasztási rendszer 

LF 1 Mélyalapozó

(nem szívóképes alapfelület esetén D4 Tapadóhíd Rapid)

Lewell ST 215 Standard vagy ST 330 Standard 
aljzatkiegyenlítő (rétegvastagságtól függően)

D391 Univerzális ragasztó

LVT burkolat

Tipp
• Meglévő hidegburkolatra, a fugák glettelése MF 4 Murefix Gyors javítóanyaggal, majd LVT ragasztás

Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő

• önterülő

• szálerősített

• 3-30 mm rétegvastagságig

• zsugorodás kompenzált

KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

• kül- és beltérbe

• 10 mm ragasztóvastagságig

• nagyméretű lapokhoz

• kenhető vízszigetelése

• beltérben AE 100 lemezhez

Lewell NA 320 kültéri aljzatkiegyenlítő

• önterülő és állékony

• lejtést adó felületre is

• 3-20 mm rétegvastagságig

• szálerősített

• kül- és beltérbe

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs

• kül- és beltérbe, falra és padlóra
     20 mm-ig

• gyorskötő

• épített zuhanyzókba, teraszokhoz, 
    erkélyekhez lejtés kialakítására

• felújításokhoz javítóanyagként

AE 100 Szigetelő-

és feszültségmentesítő lemez

• vízzáró

• repedésáthidaló

• rugalmas

• hidegburkolatok alatti vízszigetelésekhez

• kül- és beltérben

• erkélyekre, teraszokra, zuhanyzókba

KGF 65 Totálflex S1 Ragasztóhabarcs

• szálerősített, porzáscsökkentett

• kül- és beltérbe

• 10 mm rétegvastagságig

• extra nagyméretű lapokhoz

• nagy igénybevételre

• ipari felhasználásra is

• kültérben AE lemezhez

Lewell ST215 Standard aljzatkeigyenlítő

• önterülő

• szálerősített

• 2-15 mm rétegvastagságig

• zsugorodás kompenzált

LF 1 Mélyalapozó

• felületszilárdításra, pormegkötésre

• cementes és gipszes felületekre is

• kül- és beltérre

Termékinformációk
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AMI
TART.

D4 Tapadóhíd Rapid

• univerzálisan felhasználható

• szívó és nem szívó alapfelületekre is

• érdes felületet képez

• csempét csempére

• gyors száradás

• kiadós

PD 1K Profi Vastagfólia

• teraszokra, erkélyekre,
    medencékbe, fürdőszobákba

• kül- és beltérben is alkalmazható

• közvetlenül a hidegburkolatok alá

• flexibilis

• két rétegben

• egykomponensű

MF 4 Murefix Gyors javítóanyag

• lyukak, fugák, egyenetlenségek 
    javítására, kitöltésére

• állékony, gyorsan száradó

• alapozó nélkül használható

• max. 4 mm rétegvastagságig, 
    nullára kihúzható

• kb. 30 perc után burkolható

D 391 Univerzális ragasztó

• oldószermentes

• magas kezdeti- és végszilárdság

• nagyon jó tapadóképességű

• padló- és falburkolatokhoz

• LVT/Design burkolatokhoz is

DX 9 Speciális tapadóhíd

• nagyon kiadós

• univerzálisan alkalmazható

• szívó és nem szívó alapfelületekre

• egykomponensű

• oldószermentes

DB 70 Hajlaterősítő szalag

• kétoldalú filckasírozású

• vízzáró

• rugalmas

• üvegszövet fátyollal ellátott

Termékinformációk

DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag

• vízzáró

• öntapadó

• rugalmas


