
Pokládka podláh  
v rekordnom čase:

Murexin  
Kompakt Systémy!
Minimálne časové straty, rýchla realizácia,  
krátky čas tuhnutia 

MUREXIN. To drží.



Menšie časové straty 
Dlhé časy sušenia a tuhnutia materiálov  si vyžadujú dlhé tech-
nologické prestávky pri zhotovovaní podlahových krytín a opako-
vané dochádzky na miesto realizácie, kde je vždy možné urobiť 
len niekoľko pracovných krokov. Výsledok: vysoké peňažné a 
časové straty, ktoré jednoducho nie je treba. Aj pre zákazníka 
môže dlhá doba realizácie, alebo dokonca oneskorenie prác, 
často znamenať finančnú stratu, lebo obchody, kancelárie alebo 
ambulancie musia ostať počas tejto doby zatvorené.
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Pokládka  
podlahových krytín 
v rekordnom čase  
s Murexin Kompakt 
Systémami!
Čas realizácie je rozhodujúci pre každú stavbu. 
Murexin Kompatk Systémy výrazne skracujú 
dobu pokládky podlahových krytín! Preto sú to 
správne systémy pre každú podlahu.

 Menšie časové straty
 Úspora nákladov
 Minimalizácia prestojov 
 Menšie dopravné náklady 
  Mimoriadne krátka doba 
schnutia 

  Rýchla pokládka podláh  
už po 90 min. 

  Dokonale zladené systémové 
komponenty

2-hodinový  
Kompakt 
System  
pre PVC 

a koberce

12-hodinový  
Kompakt 
System  

pre parkety

Mimoriadne krátka doba schnutia 
Murexin Kompakt Systémy násobne skracujú dobu realizácie. 
Dokonale zladené systémové komponenty pozostávajúce z príp-
ravy a vyrovnania podkladu a nalepenia krytiny, majú mimoriadne 
rýchle schnutie bez ohľadu na hrúbku vrstvy!

Príprava – Vyrovnanie – Lepenie
Murexin Kompakt Systémy sú vhodné pre parkety, koberce, PVC 
a akékoľvek iné podlahové krytiny. Príprava a vyrovnanie podk-
ladu vrátane nalepenia krytiny je teraz možné urobiť v priebehu 
niekoľkých hodín.
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Rýchla nivelačná hmota SL 52
Hlavnú úlohu hrá rýchla nivelačná hmota SL 52. Vďaka tejto nivelačnej 
hmote so zníženou prašnosťou je možná už po pár hodinách pokládka 
PVC, kobercov a iných podlahových krytín. Výborný rozliv, rýchle tuhnutie 
a ekonomická spotreba sú základné predpoklady dobrej realizácie. 

Vyrovnávať až do 20 mm
Rýchlu nivelačnú hmotua SL 52 je možné naniesť v jednom pracovnom 
kroku až do hrúbky 20 mm a to bez predĺženia času schutia. Stierku je 
možné nanášať na calciumsulfátové potery, cementové potery a iné bežné 
stavebné podklady.

1.  Nenasiakavý podklad rovnomerne napenetrujte 
s Superzáklad D4

4.  Čerstvú nivelačnú hmotu ešte pred vytuhnutím, 
odvzdušnite pomocou prevzdušňovacieho valca.

3.  Na pripravený podklad nalejte rýchlu nivelačnú hmotu SL 52 pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku 
v požadovanej hrúbke vrstvy (max. hrúbka = 20 mm) a rovnomerne rozotrite stierkou.

2.  Nasiakavý podklad rovnomerne napenetrujte s 
Hĺbkový základ D7

5.  Všetky podlahové krytiny ako PVC, koberce, 
linoleum atď. nalepte s Špeciálne lepidlo do 
adhézneho lôžka LF 300

2-hodinový Kompakt System
pre PVC a koberce!
PVC, koberce a všetky ostatné krytiny môžu byť od teraz kladené v super krátkom čase, pretože výrobky 
z Kompakt Systému od Murexinu majú mimoriadne krátke časy schnutia. V priebehu iba 2-och hodín je 
možné podlahu napenetrovať, vyrovnať a následne nalepiť PVC alebo koberec.

Penetrácia
nenasiakavé podklady:  
Superzáklad D4
nasiakavé podklady:  
Hĺbkový základ D7

vyrovnanie
Rýchla nivelačná hmota SL 52

LEPENIE
Špeciálne lepidlo do  

adhézneho lôžka  
LF 300

2-hodinový  
Kompakt Systém: 
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Lepenie parkiet už za 12 hodín namiesto 1 týždňa.
Už nepotrebujete celý týždeň aby ste nalepili parkety! Murexin Kom-
pakt Systém skrátil tento čas vďaka superrýchlemu času schnutia jed-
notlivých komponentov na 12 hodín! Umožňujú to vzájomne zosúlade-
né komponenty: penetračný náter, nivelačná hmota a lepidlo. 

Rýchla nivelačná hmota SL 52
Hlavnú úlohu hrá rýchla nivelačná hmota SL 52. Vďaka tejto nivelačnej 
hmote so zníženou prašnosťou je možná rýchla pokládka parkiet. Už 
po niekoľkých hodinách je možné na ňu lepiť drevené parkety. Vý-
borný rozliv, rýchle tuhnutie a ekonomická spotreba sú základné pred-
poklady dobrej realizácie.

S Murexin Kompakt Systémom nalepíte parkety už za 12 hodín! 
Penetrácia, vyrovnanie podkladu a lepenie v extrémne krátkom čase. 

1.  Nenasiakavý podklad rovnomerne napene-
trujte s Superzáklad D4

3.  Na pripravený podklad nalejte rýchlu nivelačnú hmotu SL 52 pokiaľ možno v jednom pracovnom 
kroku v požadovanej hrúbke vrstvy (max. 20 mm) a rovnomerne rozotrite stierkou.

2.  Nasiakavý podklad rovnomerne napenetrujte 
s Hĺbkový základ D7

5.  Všetky druhy parkiet a dreva nalepte s 
X-Bond MS-K 88

12-hodinový Kompakt Systém 
pre parkety a drevo!

4.  Čerstvú nivelačnú hmotu ešte pred 
vytuhnutím, odvzdušnite pomocou 
prevzdušňovacieho valca.

Penetrácia
nenasiakavé podklady:  
Superzáklad D4
nasiakavé podklady:  
Hĺbkový základ D7

vyrovnanie
Rýchla nivelačná hmota SL 52

LEPENIE
Univerzálne lepidlo 
 X-Bond MS-K88

12-hodinový  
Kompakt Systém: 
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Superzáklad D4
Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťa-
dlový spojovací a prídržný náter s obsahom 
kremičitého piesku. Po vyschnutí vytvorí 
drsný povrch na podklade. Je vhodný na 
nenasiakavé podklady pred aplikáciou vy-
rovnávacích a samonivelačných stierok, 
hydroizolácií a na zvýšenie prídržnosti nás-
ledných vrstiev na stenách a podlahách, v 
interiéri a exteriéri.

SPOTREBA:    cca 0,15 kg/m² v závislosti od 
podkladu

Hĺbkový základ D7
Bezriedidlový, disperzný, modrý penetračný náter, 
čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu podkla-
du. Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri na 
savé podklady pod všetky Murexin nivelačné 
hmoty a ako penetrácia pred lepením s lepid-
lami Murexin na podlahové krytiny a parkety. 

ČAS SCHNUTiA: (pri normovej teplote)
• cementové podklady = 2 - 4 hod.
• anhydritové podklady = min. 12 hod.

SPOTREBA:  cca 0,15 kg/m² v závislosti od 
podkladu

Príprava podkladu

vyrovnanie podkladu

Lepenie

Rýchla nivelačná hmota SL 52
POPiS VýROBKU:  Prášková, umelou živicou zušľachtená, 
rýchlo tuhnúca, hydraulicky a bez pnutia vytvrdzujúca 
samonivelačná hmota s obsahom špeciálnych rýchlo 
tuhnúcich cementov a so zníženým obsahom prachových 
častí. 

POUžiTiE: Pre zhotovenie rovinných podláh výhradne v 
interiéri do hrúbky 20 mm v jednom pracovnom kroku, pred 
pokladaním podlahových krytín všetkého druhu. Vhodná 
na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábyt-
kom.

SPRACOVANiE: Tekutú nivelačnú hmotu nalejte v jednom 
pracovnom kroku v požadovanej hrúbke vrstvy (max. 20 
mm) na podlahu a rovnomerne rozotrite s ozubenou stier-
kou. Pri vyrovnávaní väčších hrúbok ako 20 mm treba 
postupovať vo viacerých pracovných krokoch. Následnú 

vrstvu realizujte hneď ako je predošlá vrstva pochôdzna 
(cca 1 - 1,5 hod.).

POKLáDKA : textilných krytín je možná už po 60 min, 
elastické podlahoviny, ako napr. PVC, kaučukové krytiny, 
linoleum pokladajte po cca 2 hod.. Pokládka drevených 
parkiet, korku a polyolefinových krytín je možná už po 12 
hod..*

TECHNiCKé ÚDAJE:
 Spotreba cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy
 Spotreba vody cca 0,22 l/kg (= 5,5 l / 25 kg vrece)
 Max. hrúbka vrstvy = 20 mm
 Min. hrúbka vrstvy = 3 mm (pre lepenie parkiet)
 Doba spracovania cca 20-25 min.*
  Pochôdzna po cca 1 - 2 hod.* 

* platí pri normových podmienkach, 20°C/60% relatívna 
vzdušná vlhkosť 

Špeciálne lepidlo do 
adhézneho lôžka FL 300
Veľmi kvalitné, disperzné lepidlo bez 
obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu, so 
zvýšenou počiatočnou lepivosťou a výbornou 
odolnosťou voči zmäkčovadlám. Na lepenie 
elastických a textilných podlahových krytín, 
krytín z PVC a CV, v pásoch aj dlaždiciach v 
interiéri. Vhodné na podlahové vykurovanie a 
zaťaženie kolieskovým nábytkom.

SPOTREBA: cca 200 – 400 g/m2

Univerzálne lepidlo 
X-Bond MS-K 88
Jednozložkové, univerzálne, biele, trvalo 
pružné lepidlo na báze modifikovaných sila-
nov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na 
väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké 
využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, 
mozaikových obkladov, prírodného kameňa, 
dlažby, exotických drevín, penového polysty-
rénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu 
existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a 
aj exteriéri. 

SPOTREBA:  cca 0,6 - 1,5 kg/m2 v závislosti 
od podkladu

Produkty
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