
Murexin. To drží.

Murexin
Prírodný olej NP 90 
a  ošetrovacie
prostriedky
Olejovanie je najstaršia metóda povrchovej 
úpravy drevených podláh. 
Pre zachovanie dlhej životnosti vašej  
drevenej podlahy je rozhodujúce  
profesionálne čistenie a starostlivosť. 
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Olejovanie sa považuje za najoriginálnejšiu povrchovú úpravu dreva. Vysokokvalitné oleje Murexin vyrobené na báze prírod-
ných surovín chránia drevené podlahy pred vnikaním tekutín a nečistôt a zaisťujú dlhšiu životnosť. Druhým dôležitým fakto-
rom je vzhľad dreva - oleje Murexin ponúkajú veľké množstvo dizajnových možností: podčiarkujú charakter dreva, necháva-
jú ho vyniknúť a obsiahnuté pigmenty zabezpečujú farebný efekt.
Murexin impregnačné oleje majú veľmi vysoký obsahom pevných látok > 99 % a obsahujú oleje s nízskym obsahom VOC. 
Významne tak prispievajú k zdravej vnútornej klíme.

Prirodzená ochrana a elegantný dizajn 
pre vašu podlahu: 
Murexin oleje

Prírodný olej NP 90
• Obsah pevných látok > 99 % • vysoké pochôdzne zaťaženie 
• veľká výdatnosť • rýchle schnutie • odporúčané pre zdravú 
domácu klímu

Vysoko kvalitný impregnačný olej na báze prírodných, ekolo-
gických surovín. Obsahuje vysoký podiel tuhých látok, rýchle 
vysychá a jednoducho sa aplikuje. Výsledkom je povrch veľ-
mi odolný voči vode, nečistotám a mimoriadnou odolnosťou. 
V interiéroch na olejovanie a impregnovanie drevených podláh 
z tvrdých a mäkkých drevín. Na všetky druhy parkiet ako sú 
drevené dlažby, podlahové dosky, priemyselné parkety a od-
pružené podlahy. Vhodný na podlahové kúrenie. Pri použití 
farebných olejov závisí farebný efekt a jeho rovnomernosť od 
dreva, brúsenia a techniky spracovania. Všetky farebné odtiene 
je možné navzájom miešať, čo umožňuje individuálne nastave-
nie farieb..

Ošetrenie a čistenie:
Prepracovateľný s Prírodný olej NP 90 - bezfarebný a čistenie 
s prírodným podlahovým mydlom HS 92.

SPOTREBA: 
Surové drevo: 1 l na cca 5 - 20 m² podľa druhu dreva a 
spôsobu kladenia

Murexin Prírodný olej NP 90 - natur / farebný



Ošetrovanie a čistenie drevenej 
olejovanej podlahy: 

MUREXIN počiatočné ošetrenie,  
priebežné čistenie a následné ošetrenie

Platí nasledujúce:

•  Čerstvo naolejované podlahy sú pochôdzne 
až po 24 hodinách!

•   Prvý týždeň neklaďte koberce. Po prvom 
ošetrení opatrne umiestnite nábytok a iné 
ťažké zariadenia.

•   Plné zaťaženie drevenej podlahy po 7-10 
dňoch!

•  Pri čistení parketových podlahách používajte 
vodu šetrne! Rozliatu tekutinu ihneď zotrite, 
inak môže voda spôsobiť napučanie dreva.

•  Nepoužívajte vosky, ocot a bežné čistiace pro-
striedky, pretože by mohli zanechať podlahu 
matnú.

•  Piesok, hrubšie nečistoty by sa nemali hro-
madiť. Podlahy vysávajte alebo zametajte raz 
týždenne.

•  Umiestnite koberčeky alebo rohožky pri dver-
ách a na miesta s vysokou premávkou, aby 
zachytávali piesok a pevné nečistoty.

•  Pod nábytok nalepte plstené podložky.

Dôležité upozornenie: Zdravá vnútorná klíma 
prispieva k pohode ľudí a k udržaniu kvality vašej 
drevenej podlahy. Zmeny vlhkosti spôsobujú, že 
drevo mení svoj objem, čo môže mať za následok 
tvorbu škár  v drevenej podlahe. Z tohto dôvodu 
odporúčame izbovú teplotu 18 ° C - 20 ° C s re-
lat. vlhkosťou vzduchu od 50 - 60%.

Správne ošetrovanie a čistenie  
naolejovaných drevených podláh

Ošetrovanie a čistenie naolejovaných povrchov - a teda aj dre-
va - je rozhodujúce pre zachovanie odolnosti a krásy vašej dre-
venej podlahy.
Vďaka správnym produktom to môže výrazne predĺžiť životnosť 
vašej podlahy. 
Vyčistite drevenú podlahu a pripravte ju na ošetrenie:

A  Továrensky naolejované drevené podlahy:
•   Drevené podlahy, ktoré boli vopred naolejované vo výro-

be, musia byť po prvý-krát ošetrené s Murexin Aqua oše-
trovací prostriedok na olej AP 90. 

•  Pravidelné umývanie sa musí vykonávať výlučne s Murexin 
prírodným podlahovým mydlom HS 92 a mopom.

•   Podľa zaťaženia a frekvencie použitia podlahy sa musí re-
alizovať základné/hĺbkové čistenie prostriedkom Murexin 
Hĺbkový čistič parkiet AP 10 a následné opäť vykonať 
ošetrenie s Murexin Aqua ošetrovací prostriedok na olej 
AP 90.

•  Ak sa pravidelne vykonáva čistenie s Murexin prírodným 
podlahovým mydlom HS 92 a tiež ošetrenie s Murexin 
Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90, potom sa 
opätovné preolejovanie podlahy výrazne odďaľuje a závisí 
od príslušného použitia podlahy.

B  Počiatočné ošetrenie surových drevených podláh:
•  Na neupravené/surové drevo je potrebná 1-2 aplikácie 

Murexin Prírodný olej NP 90 natur / farebný.
•  Prvé ošetrenie Murexin prírodného oleja NP 90: sa musí 

vykonať najskôr po 7 dňoch s Murexin prírodným podlaho-
vým mydlom HS 92 aplikovaným mopom.

Zaťaženie Pravidelné umývanie s HS 92 Základné/hĺbkové čistenie s AP 10 
a následné ošetrenie s AP 90

Normálne zaťaženie (byty) 1 x týždene 1 x ročne

Veľké zaťaženie (kancelárie) 2 x týždene 1-2 x ročne

Veľmi veľké zaťaženie (školy) denne 2-4 x ročne

Odporúčaná frekvencia ošetrovania a čistenia olejovanej podlahy



Murexin Tvrdý voskový olej HP 91

Tvrdý voskový olej HP 91
• Na všetky druhy drevených podláh • Obsah 
pevných látok >99% • ľahko realizovateľný náter 
• veľká oteruodolnosť
 
Na použitie pripravený tvrdý voskový olej na suro-
vé, opracované, brúsené drevené podlahy. Tvrdý 
olej HP 91 zaisťuje extrémne odolný povrch. V 
interiéroch na impregnáciu drevených podláh 
z tvrdých a mäkkých drevín, ako aj drevených 
dlažieb, podlahových dosiek, priemyselných par-
kiet a odpružených podláh. Tiež ako vrchná vrst-
va na prírodný olej NP 90-farebný. Jednorazová 
aplikácia bez ďalšieho prepracovania. Vhodný na 
podlahové kúrenie.

SPOTREBA:  
cca 15 - 25 m2/l podľa druhu dreva

Parketový lúh PL 60
• zintenzívňuje farbu • znižuje zažltnutie dreva
 
Lúh na úpravu brúsených, povrchovo neupra-
vených parkiet a drevených podláh v interiéri, tiež 
pre drevené schodiská a nábytok. Neobsahuje 
rozpúšťadlá a je na vodnej báze. Parketový lúh 
PL 60 silne zvýrazní farbu a kresbu dreva, na-
vyše zabraňuje prirodzenému žltnutiu dreva. Ma-
teriál nanášajte s vhodnou hubkou. Povrch musí 
byť následne ošetrený prírodným olejom NP 90.  
Vhodný pre podlahové vykurovanie.

SPOTREBA:  
8 - 10 m²/l podľa typu dreva

Prírodné podlahové mydlo HS 92
• pravidelné umývanie olejovaných drevených 
podláh
 
Kvalitné podlahové mydlo na pravidelné umývanie 
a ochranu všetkých drevených olejovaných podláh 
v interiéri. 
Nepoužívajte na surové drevené podlahy.

SPOTREBA: cca 0,3 l HS 92 na 10 l vody

Aqua ošetrovací prostriedok na 
olej AP 90
• rýchlo schnúci • na prvé a následne ošetrenie
 
Rýchlo schnúci vodný alkydový olej s nízkym zápachom. 
Prostriedok AP 90 je určený na starostlivosť o drevené 
podlahy naolejované prírodným olejom NP 90. V interiéri 
na prvé a následne ošetrenie naolejovaných drevených 
podláh. Pochôdzny po 60 minútach.                                                 

SPOTREBA: 1 l na cca 30 – 40 m²

Parketový vosk LP 35
• na veľmi zaťažené podlahy • ochrana a starostlivosť 
v jednom • ošetrenie pre lakované, impregnované a 
olejované drevené podlahy
 
Ošetrujúci prípravok na lakované a olejom impregno-
vané drevené parkety. Zachováva klzné vlastnosti dre-
venej podlahy. Špeciálne na údržbu drevených podláh 
ošetrených tvrdým voskovým olejom HP 91

SPOTREBA: 1 l na cca 50 - 70 m²

Hĺbkový čistič parkiet AP 10
• veľká výdatnosť • ekologický • hĺbkové
čistenie lakovaných a olejovaných parkiet
 
Čistič na odstránenie starých ochranných vrstiev a 
silného znečistenia.

SPOTREBA: 0,1 - 0,5 l AP10 na 1 l vody

Murexin ošetrovacie prostriedky pre olejované drevené podlahy

Murexin Parketový lúh PL 60
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Profi terasový olej TP 92
• vodná báza • rýchlo schnúci
 
Vysokokvalitný impregnačný olej na vodnej 
báze pre vonkajšie použitie. Na impregnovanie 
surových alebo na dodatočné ošetrenie už ole-
jom impregnovaných drevených povrchov, ako 
sú: terasy, záhradný nábytok a drevené fasády. 
Naimpregnovaný povrch je vodu a znečistenie 
odpudzujúci a chráni drevo proti plesňiam.

SPOTREBA: 
1 l na cca 8-12 m² podľa druhu dreva 

Čistič na terasový olej RT 10

 
Na čistenie dreva a WPC terasových dosiek, 
záhradného nábytku, plotov, prístreškov atď. 
Zabraňuje rastu machov, rias a hráni pred ich 
usedením.

SPOTREBA: 1 l na cca 6-10 m² 
 

na aplikáciu Parketový lúh PL 60  
a Profi terasový olej TP 92.

Murexin Profi Terrassenöl TP 92 Murexin Terrassenölreiniger RT 10

Auftragshalter und Schwamm

Murexin Profi terasový olej TP 92 Murexin Profi terasový olej TP 92

Držiak so špongiou

Škárovacia hmota na parkety FP 100
• škárovacia hmota na všetky drevené podlahy • najpoužívanejšie 
farebné odtiene
 
Rýchlo schnúci, silikóny a rozpúšťadlá neobsahujúci škárovací tmel na 
akrylovej báze. Tmel na drevené parkety a podlahy. Pretierateľný so 
všetkými lakmi Murexin. V interiéri na uzavretie širokých škár v rôznych 
typoch drevených podláh. Ideálny aj na vyplnenie ostatných spojov a škár 
v soklových lištách.

SPOTREBA: podľa použitia

Murexin škárovacia hmota



MUREXIN. To drží.

MUREXIN s.r.o.
SK-831 03 Bratislava, Odborárska 52 
Tel.: +421/2/492 77 245, E-Mail: murexin@murexin.sk

Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 03/2021. Upozorňujeme, že použité fotky sú symbolické a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi 
produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako referenčné objekty.

Rakúsko: Murexin GmbH
A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach St.1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187,
E-Mail: info@murexin.com

Madarsko: MUREXIN Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2–6.
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. 
PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10, Fax: +48/12 311 01 41
E-Mail: logistyka@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.
SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Rumunsko: MUREXIN SRL
020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 59, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51
E-Mail: info@murexin.ro

Francúzsko: MUREXIN France Sarl, 
67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Chorvátsko: MUREXIN d.o.o.
HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin
E-Mail: info.hr@murexin.com

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

Predaj pre
Nemecko a Taliansko: 
Murexin GmbH
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com


