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  MUREXIN. To drží.

 MUREXIN
 Systém 
 profesionálneho
  kladenia parkiet
 PVC a kobercov
 

 Dokonalá rovina !



5. Hneď po roztiahnutí nivelačnú hmotu 
odvzdušníme ježovým valčekom. Uvolníme 
tým uzavreté vzduchové bubliny pre dosiah-
nutie rovného a súvislého povrchu. 

6b. Po predpísanej dobe tunuutia a tvrdnutia 
nivelačnej hmoty možeme lepiť podlahovú 
krytinu. Všetky druhy parkiet a dreva sa 
môžu lepiť na 
Univerzálne lepidlo X - Bond MS-K 88

6a. Po predpísanej dobe tuhnutia a tvrdnu-
tia možeme lepiť podlahovú krytinu. PVC 
sa lepí na špecialne lepidlo do adhézneho 
lôžka LF 300.

6b. Po nanensení vrstvy lepidla pokladáme 
parkety do lepidla. Čas spracovania je 
30-40minút.

3. Všetky zvislé konštrukcie oblepíme obvo-
dovou dilatačnou páskou. Optimálna teplota 
pre spracovanie nivelačných hmôt je medzi 
+16°C až +22°C. Minimálna odporúčaná 
teplota podkladu je +10°C. 

4. Nivelačnú hmotu rovnomerne roztiahne-
me pomocou oceľového hladítka alebo raklu 
s ozubenou vložkou. Veľkosť zubov by mala 
byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy.

7a. Po nanesneí vrstvy lepidla postupne 
pokladáme podlahovú krytinu. Doba po 
nanensení lepidla na pokláadku je 60-120 
minút.

2. Penetračný náter nanášeme rovnomerne 
na čistý a pripravený podklad valčekom 
v jednej vrstve. Pre nasiakavé podklady 
použijeme Hĺbkový základ D7 a pre nenasi-
akavý Superzáklad D.

1. Podklad pod nivelačné hmoty musí byť 
súchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a 
bez nečistôt. Preto odporúčame podklad 
prebrúsiť a následne vysať.

Technologický postup vyhotovenia 
Lepenie masívnych parkiet s vyrovnaním podkladu

Lepenie kobercov s vyrovnaním podkladu

Lepenie PVC s vyrovnaním podkladu

Skladby podláh
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Cementový poter, betón

Cementový poter, betón

Cementový poter, betón

Hĺbkový táklad D 7 (D 1, LF 1)

Hĺbkový základ D 7 (D 1, LF 1)

Hĺbkový základ D 7 (D 1, LF 1) 

Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50 
(NE 30, SL 52, NH 75)

Nivelačná hmota ST 12
( SL 52, NH 75, SF 83, CA 15)

Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50
(NE 30, CA 20, CA 15, ST 25, CA 40)

Objektové lepidlo na parkety X - Bond MS-K 539
(X - Bond MS-K 530, M 522, PU 560, PU 560)

Objektové lepidlo na parkety DK 74

Lepidlo na podlahové krytiny D 321

Masívne Parkety

Koberec

Podlahová krytina PVC 



Produkty

Penetračný náter D 1

Penetračný náter D 1

Vyskokvalitný umeloživičný disperzný pred-
náter na predbežnú prípravu nasiakavých 
podkladov ako sú cementové potery a 
hrubé betónové polchy pred niveláciou.

Spotreba: 0,05 kg/m2

Vyskokvalitný umeloživičný disperzný 
prednáter na predbežnú prípravu nasiaka-
vých podkladov ako sú cementové potery 
a hrubé betónové polchy pred niveláciou.

Spotreba: 0,05 kg/m2

Hĺbkový základ D 7
Bezriedidlový disperzný penetračný náter, 
čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu 
podkladu. Vhodný na použitie v exteriéri a 
interiéri na savé podklady ako penetračný 
náter pod všetky Murexin nivelačné hmoty.

Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50
Veľmi jemná, cementová, nivelačná hmota 
určená na dokonalé vyrovnanie podkladu. 
Vďaka svojim pevnostiam ideálna pod PVC 
a drevené podlahy. Max. hrúbka vrstvy: 10 
mm. Vhodná aj na podlahové kúrenie.

STN EN 13813 Trieda C30 F10
SPOTREBA: 1,5 kg/m2/1mm

Nivelačná hmota Extrém NE 30
Cementová nivelačná hmota s veľkým 
obsahom umelých prísad, s extrémne vyso-
kou pevnosťou. Určená na vyrovnanie a 
prípravu podkladu v priemyselných objek-
toch. Vhodná na podlahové vykurovanie. 
Pre hrúbku vrstvy od 2 mm do 30 mm

STN EN 13813 Trieda C40 F7
SPOTREBA: 1,5 kg/m2/1mm 

Nivelačná hmota ST 12
Cementová, samonivelačná, hydraulicky 
vytvrdzujúca hmota vhodná pod plávajúce 
podlahy a koberce. Obsahuje veľmi málo 
emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. 
Min. hrúbka vrstvy 2mm, max. hrúbka vrst-
vy 12mm.

STN EN 13813 Trieda C25 F5
SPOTREBA: 1,5 kg/m2/1mm hr.vrstvy

Nivelačná hmota ST 25
Cementová, samonivelačná, hydraulicky 
vytvrdzujúca hmota vhodná pod plávajúce 
podlahy a koberce, určená na vyrovnanie 
väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo 
emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. 
Min. hrúbka vrstvy 3mm, max. hrúbka vrst-
vy 30mm.

STN EN 13813 Trieda C25 F5
SPOTREBA: 1,5 kg/m2/1mm hr.vrstvy

Produkty

Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty - cementové

Základovky, penetračné nátery

Mimoriadne rýchla a pevná nivelačná hmota, 
kryštalicky tuhnúca. Pre použitie len v interiéri, pre 
hrúbky 2-20mm. Pri hrúbkach nad 4 mm je možné 
pridať plnivo, kremičitý piesok (zrnitosť 0,3-0,8), max 
35%! Pochôdzna po cca 1 hod, pokládka paroprie-
pustných podlahovín už po cca 1,5 hod.

STN EN 13813 - Trieda C60 F15
SPOTREBA: 1,5 kg/m2/1mm

Nivelačná hmota Maximo M 61
Nivelačná hmota Maximo M 61 je prášková, umelou 
živicou zušľachtená, rýchlo tuhnúca, samonivelačná 
hmota pre hrúbky vrstvy 2-10mm. Má znížený 
obsah prachových častíc, je pochôdzna už po cca 1 
hod! Oproti bežným nivelačným hmotám ma nižšiu 
spotrebu o cca 20%! Vhodná na vyrovnanie podk-
ladu pred pokladaním podlahových krytín všetkého 
druhu. Je mimoriadne vhodná na podlahové vyku-
rovanie, vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno 
akumulačnej schopnosti môže znížiť náklady na 
vykurovanie až o 12%.

STN EN 13813 - Trieda C30 F7
SPOTREBA: cca 1,0 kg/m2/1mm hrúbky vrstvy

Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty - cementové   

Rýchla nivelačná hmota SL 52

Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom 
umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. 
Určená na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemy-
selných objektoch. Vhodná na podlahové vykurova-
nie. Pre hrúbku vrstvy od 2 mm do 30 mm. 

STN EN 13813 - Trieda C40 F7
SPOTREBA: 1,7 kg/m2/1mm

Nivelačná hmota Extrém NE 30

Samonivelačná cementová stierková hmota s obsahom 
umelých vlákien na sanáciu starých drevených podláh. 
Vhodná na zhotovenie vysokozaťažiteľných rovinných 
podkladov v interiéroch. Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm, 
max 10mm. Nie je potrebná armovacia tkanina. 

STN EN 13813 - Trieda C40 F10
SPOTREBA: 1,25 kg/m2/1mm

Nivelačná hmota na drevené 
podlahy NH 75



Objektové pružné lepidlo
 X- Bond MS-K 509

Lepidlo na parkety PU 560 

Lepidlo na parkety PU 566 

Trvalo pružné, 1- zložkové, vodu a 
rozpúšťadlá neobsahujúce lepidlo na báze 
MS polymérov. Je určené na lepenie prak-
ticky všetkých druhov parkiet v interiéri. 
Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Obsah 
emisií podľa EC1, pachovo neutrálne.

SPOTREBA:cca 800 - 1200 g/m2  

Veľmi kvalitné, dvojzložkové PU lepidlo 
určené na lepenie masívnych a viacvrstvo-
vých parkiet, paluboviek a pod. Vhodné na 
podlahové kúrenie.

SPOTREBA:cca 900 - 1400 g/m2 v závislosti 
od podkladu a rubu parkiet

Vysokokvalitná, 2- zložková reaktívna lepia-
ca hmota na vlysové parkety, všetky hotové 
parkety, priemyslenú mozaiku a palubovku. 
Vhodné na lepenie drevených dláždic a par-
kiet z exotického dreva. Použitie na savých aj 
nesavých podkladoch, ako aj na keramickej 
dlažbe a kamenných obkladoch.

SPOTREBA:cca 700 - 1200 g/m2

Nutnosť použivania obvodové izolácie

Dilatácie prenášané aj do vyrovnávacej vrstvy

Dodržiavať pomer zámesovej vody

Dodržiavať max. hrúbku v pracovnom kroku

V prípade viac vrstvovej realizácie následú vrstvu rea-
lizovať hneď ako je pochôdzna alebo až po 8 hodinách
Počas celej doby vytvrdzovania chrániť pred 
prievanom, vysokou teplotou

Produkty

Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Dôležité informácie pre perfektný systém
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Rakúsko: Murexin AG (Zentrale)
Headquarter and distribution, Germany, France, Italy 
and International
A-2700 Wiener Neustadt 
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187 
E-Mail: info@murexin.com

Maďarsko: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Česká republika: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Poľsko: Murexin Polska sp. z o.o. 
MUREXIN Polska Sp. z o.o. 31-320 Kraków ul.
Słowicza 3 
Tel: +48 12 265 01 10 Fax: +48 12 311 01 41
E-mail: logistyka@murexin.pl
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Švajčiarsko: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Russland: OOO МУРЕКСИН  
(Murexin GmbH.)
141980 Dubna, Moscow Region 
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation 
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Murexin s.r.o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11 
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220, E-Mail: murexin@murexin.sk
www.murexin.sk
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