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MUREXIN 
Systém LVT do 
kúpeľní
Čoraz častejšie si nachádzajú cestu do 
kúpeľní nové druhy krytín na podlahy a ste-
ny. Ponúkajú väčšiu rozmanitosť a slobodu 
pri navrhovaní priestorov vystavených 
vlhkosti: dizajn sa stretáva s funkčnosťou, 
odolnosťou a čistotou.
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Systémy na pokládku 
dizajnových krytín

Nové možnosti v kúpeľniach

Miestnosti s vlhkou prevádzkou sa čoraz častejšie úpravujú dizajnovými 
alebo LVT krytinami (LVT = Luxury Vinyl Tile). A to nielen suché časti 
týchto priestorov alebo časti s mierne striekajúcou vodou, ale aj miesta s 
priamou expozíciou vody. Okrem vynikajúcich materiálových vlastností 
majú krytiny LVT čo ponúknuť aj svojim vzhľadom – od klamlivo skutočného 
vzhľadu parkiet a kameňa až po veľmi kreatívne vzory a tvary. Rozmanitosť 
dizajnových možností otvára veľmi individuálny dizajn kúpeľne ako miesta 
pohody a relaxu. Okrem toho sú krytiny LVT nielen vizuálne príťažlivé. Sú 
tiež vodeodolné, vodoodpudivé, ľahko sa čistia a zaisťujú tak vysokú 
úroveň hygieny. Použitie, napríklad priamo sprchovom kúte, si však 
vyžaduje starostlivé plánovanie a použitie technicky vyspelých a zladených 
systémových produktov. Koniec koncov, chcete zachovať vzhľad a 
funkčnosť na dlhé obdobie. S MUREXIN Systémom LVT a zodpovedajúcimi 
systémovými produktmi ste pri používaní krytín LVT vo vlhkých 
miestnostiach vždy na strane bezpečnosti.
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Systém LVT do kúpeľní

JEDNODUCHO A RÝCHLE
Systém LVT do kúpeľní ponúka kompletné riešenie na pokládku krytín 
LVT vo vlhkých miestnostiach. Hydroizolačná stierka MUREXIN Hydro 
Basic 2K, spolu s izolačnou páskou a ďalšími súvisiacimi systémovými 
komponentmi, ako sú vnútorné a vonkajšie rohy a manžety, tvoria 
vodotesnú vrstvu, ktorá drží vodu tam kde má byť. Krytina LVT sa lepí so 
špeciálnym lepidlom na dizajnové krytiny MUREXIN X-BOND 
MS-K499. Systém je možné doplniť MUREXIN Epoxidovou škárovacou 
maltou FMY 90 a MUREXIN Polyuretánovým náterom PU 40. 
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Systém LVT do kúpeľní

Hydroizolovanie

MUREXIN Hydro Basic 2 K

Lepenie LVT

MUREXIN Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny  
X-BOND MS-K499

Škárovanie

MUREXIN Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Pečatenie

MUREXIN Polyuretánový náter PU 40
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•  Sprchy
•  Steny & podlahy 

Použitie

•  Jednoduché a rýchle spracovanie
•  Vodeodolný a vodoodpudivý
•  Ľahká údržba a čistenie

Vlastnosti a výhody systému
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•  Sprchy
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Použitie

•  Jednoduché a rýchle spracovanie
•  Vodeodolný a vodoodpudivý
•  Ľahká údržba a čistenie

Vlastnosti a výhody systému

Hydroizolovanie

 Naneste hydroizolačnú stierku MUREXIN Hydro Basic 2 K v dvoch samostatných vrstvách na 
vhodne pripravený podklad. 
Pri realizácii hydroizolačnej stierky nezabudnite v rohoch a prestupoch použiť izolačnú pásku a 
ďalšie súvisiace systémové komponenty ako sú vnútorné a vonkajšie rohy a manžety.

Lepenie LVT krytiny

Na zaizolovaný podklad naneste vhodnou zubovou stierkou MUREXIN Špeciálne lepidlo na 
dizajnové krytiny X-BOND MS-K499 a v uvedenom čase na pokládku položte LVT dielce do 
lôžka z lepidla. Dôkladne celoplošne zatlačte/zavalcujte. 
Jednotlivé LVT dielce môžete lepiť tesne vedľa seba bez škáry alebo s vynechanou škárou, čo 
vo výslednom efekte bude imitovať vzhľad keramického obkladu.

Príprava podkladu

V závislosti od typu podkladu použite vhodnú hĺbkovú penetráciu alebo adhézny mostík. Na 
nasiakavé podklady použite napr. MUREXIN Hĺbkový základ LF 1, na nenasiakavé podklady 
napr. MUREXIN  Superzáklad D4 rapid.
Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, zbavený prachu, nečistôt a musí mať 
zodpovedajúcu rovinnosť.

Škárovanie (voliteľné riešenie)

Prípadné vynechané škáry medzi dielcami krytiny LVT vyškárujte s MUREXIN Epoxidová 
škárovacia malta FMY 90.

Tmelenie škár 

Škáry v stykoch stena/stena, stena/podlaha atď. vytmelte s MUREXIN Sanitárny silikón  
SIL 65.

Dodatočné zapečatenie povrchu (voliteľné riešenie)

V prípade požiadavky zvýšenia ochrany krytiny LVT alebo dizajnovej úpravy (zmatnenie 
povrchu), celú plochu krytiny LVT natrite s MUREXIN Polyuretánový náter PU 40.
Odporúčame v prípade lepenia dielcov krytiny LVT na styk pre lepšie utesnenie škáry medzi 
dielcami.

Spracovanie krok za krokom
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Hydroizolovanie

Hydraulicky tuhnúca, dvojzložková hydroizolácia 
bez obsahu rozpúšťadiel, vytvárajúca účinnú 
bezšvovú hydroizoláciu. V interiéri aj exteriéri na 
vytvorenie dokonalej a trvanlivej hydroizolácie 
priamo pod keramické obklady v sprchách, 
sprchovacích kabínach, kúpeľniach, terasách, 
balkónoch ako aj v bazénoch.

Elastická tesniaca páska vystužená tkaninou, 
so strednou časťou bez tkaniny. Výstužná 
tkanina presahuje pásku po oboch stranách, čo 
umožňuje jednoduché zapracovanie do tekutých 
hydroizolačných stierok. Páska je obojstranne 
vodoodpudivá, vodonepriepustná, trvale pružná, 
odolná zriedeným kyselinám, luhom a soľným 
roztokom. Súčasťou systému sú aj tvarované 
komponenty na dokonalé utesnenie kútov a rohov. 
V interiéri aj exteriéri na dokonalé a trvanlivé 
utesnenie problematických škár.

Hydro Basic 2K

Izolačná páska DB 70

Tesniaca manžeta

Elastická tesniaca manžeta na utesnenie 
prestupov vodovodných a odpadových potrubí. 
Manžeta je obojstranne kašírovaná, vodoodpudivá, 
vodonepriepustná, trvale pružná, odolná 
zriedeným kyselinám, luhom a soľným roztokom. 
V strednej časti sa nachádza elastická zóna 
určená na navlečenie na potrubie. Ide o systémový 
komponent na dokonalé izolovanie pomocou 
Murexin hydroizolačných stierok/membrán.

rohový element kútový element

Jednozložkové špeciálne lepidlo testované podľa STN 
EN 14259 na báze STP polyméru na lepenie LTV dizaj-
nových krytín, homogénnych a heterogénnych PVC, 
CV krytín, kaučukových krytín v pásoch a dlaždiciach 
(do 10 mm hrúbky), ochranných a umelých trávnatých 
krytín. Najmä pri zvýšenom tepelnom a mechanickom 
zaťažení a/alebo pri zvýšenom vlhkostnom zaťažení. 
Na lepenie na nasiakavé a nenasiakavé podklady v 
interiéri, exteriéri a vo vlhkých priestoroch. Pri nenasi-
akavých podkladoch je potrebná vzdušná vlhkosť 
najmenej 50% a tiež zodpovedajúca doba odvetrania 
lepidla 10 až 20 minút.

Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny 
X-Bond MS-K 499

Lepenie

Produkty
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Škárovanie (voliteľné)

Vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, 
dvojzložková epoxidová škárovacia malta 
bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou 
odolnosťou a vhodná aj pre styk s ptravinami. V 
interiéri a exteriéri na škárovanie keramických 
obkladov, dlažieb, obkladových dosiek, mozai-
ky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. 
Ideálna do potravinárskych prevádzok, prevádzok 
so zvýšeným namáhaním vodou (aj agresívnou), 
rastlinnými a živočíšnymi tukmi alebo chemikália-
mi. Vhodná aj do nádrží s pitnou vodou. Možno ju 
použiť aj na lepenie dlaždíc rôzneho druhu a na 
vyrovnanie podkladu.

Epoxidová škárovacia malta 
FMY 90

Na požitie pripravená tekutina s ideálnymi 
vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie 
čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, 
polyuretánov a aj na báze MS polymérov. Emulzia 
má schopnosť meniť povrchové napätie tmelov tak, 
aby sa mohli ľahko tvarovať/vyhladiť, čo s vodou 
samotnou nie je možné. V interiéri aj exteriéri na 
vytvorenie dokonale hladkých povrchov pružných 
tmelov. Nie je vhodný na uhladzovanie akrylových 
tmelov na báze vodných disperzií. Odporúča 
sa aj ako umývací prostriedok pri škárovaní s 
epoxidovou škárovacou maltou FMY 90.

Uhladzovací postrek UG 1

Pečatenie (voliteľné)

Jednozložkový, dlhodobo UV a počasiu 
odolný, vodotesný, pretierateľný tmel na báze 
MS-polymérov s 80% trvalou roztiažnosťou. 
Neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty ani silikóny. 
Dlhodobo odoláva baktériám a plesniam. Pre 
použitie v interiéri a exteriéri na vypĺnanie škár 
na stenách a podlahách medzi keramickými 
obkladmi a dlažbami, ako aj na vypĺňanie škár 
medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, 
ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a 
pod. Použteľný aj na tmelenie prírodného kameňa. 
Vhodný aj ako univerzálny lepiaci tmel.

Škárovací tmel X-Bond MS-D 81

Bezrozpúšťadlový, matný, dvojzložkový, UV a 
poveternostným vplyvom odolný uzatvárací 
náter na polyuretánovej báze. Farebný alebo 
transparentný. V interiéri aj exteriéri, na 
nátery minerálnych podkladov, podkladov z 
už exitujúcich EP a PU povlakov, s miernym až 
stredným mechanickým zaťažením. Je vhodný aj 
na natieranie stien ako alternatíva ku keramickým 
obkladom vo vlhkých priestoroch.

Polyuretánový náter PU 40

1-zložkový, vodotesný, pružný, silikónový tmel s 
dobrou chemickou odolnosťou. Je UV a pove-
ternostným vplyvom odolný, farebne stály, 
atribakteriálny a protiplesňový. V interiéri aj exte-
riéri na tmelenie dilatačných a prípojných škár 
keramických dlaždíc na stenách a podlahách. Tiež 
na tmelenie stykov dlaždíc s inými materiálmi ako 
sú napr. obruby vaní, sprchovacích kútov, vpustí, 
prestupov atď.

Sanitárny silikón Profi SIL 65
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