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Kedves Olvasó!

Újabb kiadványunkban egy sokoldalú
társaságot, a Murexint szeretnénk
bemutatni. Termelékenységüket és
sokoldalúságukat kitűnően jellemzi,
hogy 2014ben is közel húsz új
terméket mutattak be, ezek közül a
legfontosabbakat mi is bemutatjuk
Önöknek, míg a szakinfo építészet
oldalán már megszokott hasznos
szakmai útmutatókkal egyaránt
szolgálunk.
A Murexin 22 éve van töretlenül jelen
Magyarországon, míg az elmúlt öt
évben a szekszárdi gyárnak
köszönhetően a hazai termelés is
elindult.
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Többször találkozunk olyan felületekkel –
legyen szó akár régiről vagy újról ,
melyeket adott rétegvastagságban ki kell
egyenlíteni. Ilyenkor tesszük fel a kérdést,
hogy milyen önterülővel, milyen
vastagságban kell a kiegyenlítést végezni,
valamint milyen terhelésnek lesz kitéve az
adott aljzatkiegyenlítő.
A rendszerben alkalmazott alapozók és
aljzatkiegyenlítők bármilyen típusú burkolat
és terhelés esetén megfelelő szilárdságot
tudnak biztosítani, természetesen az
alapfelület megfelelő előkészítéséről
aljzatkiegyenlítés előtt is gondoskodni kell.
Az alapfelületnek legalább 28 naposnak kell
lennie, és a maradék nedvességtartalom 2
CM %nál nem lehet több. Ez a
gyakorlatban normál klíma esetén akkor
adott, ha a beton vagy az esztrich cmes
vastagságát megszorozzuk egy héttel és
még további 2 két hetet kivárunk az
aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt.

Az alapfelület előkészítése
a következő lépésekből áll:

■ Cementtej felúszás eltávolítása
(csiszolás)

■ Portalanítás, szennyeződések
eltávolítása

■ Esetleges repedések megszüntetése
■ Alapfelületnek és a csatlakozó

rendszer felépítésének, anyagának,
szívóképességének megfelelő
alapozóval történő alapozása

■ Függőleges falcsatlakozások mentén
el kell helyezni a távtartókat. Az
aljzaton meglevő dilatációkat az
aljzatkiegyenlítőn is be kell vágni.
(324 órán belül).

Az aljzatkiegyenlítéshez szükséges
szerszámok, amelyeket a munka

megkezdése előtt célszerű
előkészíteni:

○○ 30 literes keverővödör
○○ Mérővödör
○○ Lassú fordulatú keverőgép
○○ Simító vagy fogazott lehúzó
○○ Tüskés henger
○○ Tiszta, hideg víz
○○ Alapozónak megfelelő szerszám:

henger vagy ecset.

AA jjóóll vvééggzzeetttt bbuurrkkoollóóii
mmuunnkkaa aallaappjjaa

Bemutatjuk

az al jzatkiegyenlítés

lépéseit és az ajánlott

al jzatkiegyenlítő

termékeket.
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Amire érdemes odafigyelni az
aljzatkiegyenlítés során:

→ A cementkötésű kiegyenlítőkhöz a
csomagoláson megadott keverési arányban
kell vizet keverni.

→ A túl sok vízmennyiség az anyag
szétosztályozódásához és szilárdság
csökkenéshez, gyenge felülethez vezet.

→ A már bekevert kiegyenlítőknek meghatározott
feldolgozási idejük van, amit többnyire 15
20°Cos hőmérsékleten történő
feldolgozáshoz adnak meg.

→ A már besűrűsödött masszát nem szabad
vízzel utólag higítani.

→ A kiegyenlítő masszákat nem szabad +10°C
anyag és aljzathőmérséklet alatt feldolgozni.

→ Az aljzatkiegyenlítők száradását lényegesen
befolyásolja az aljzat hőmérséklete és a
levegő páratartalma.

A Murexin többféle alapanyagú,
kötésgyorsaságú és maximális vastagságban
használható aljzatkiegyenlítők széles
választékával rendelkezik. Fontos elolvasni,
hogy melyik burkolat és igénybevétel alá melyik
aljzatkiegyenlítő a megfelelő, illetve érdemes
az ár értékarányra is odafigyelni.

Mikor melyik
al jzatkiegyenlítőt

használ juk?

Új fejlesztésű aljzatkiegyenlítőink:

ST 15 Önterülő aljzatkiegyeníltő
CTC25F5 315mm

Gyárilag előkevert, poralakú, cementés
műanyagdiszperzió tartalmú, hidraulikus kötésű
önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi
feldolgozásra. Beltéri sima felületek
készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és
melegburkolatok fektetése előtt 315 mm
rétegvastagságig.
Műszaki adatok
Anyagszükséglet: ~

1,6kg/m2/mm
Rétegvastagság:

315 mm
Feldolgozási idő: kb.

2030 perc
Járható:

~ 3 óra múlva,
rétegvastagságtól és
hőmérséklettől
függően

Burkolható:
2436 óra múlva,

rétegvastagságtól és
hőmérséklettől
függően

Vízigény:
~ 0,2 l/kg

CA 20 Aljzatkiegyenlítő
CAC25F8
Poralkú, feszültségszegény, önterülő, kálcium
szulfát bázisú aljzatkiegyenlítő. Kizárólag
beltéri sima, egyenletes alapfelületek
kialakításához, különösen kálciumszulfát
kötőanyagú esztricheken, valamint öntött
aszfalt esztricheken régi és új épületekben

215 mm rétegvastagságban,
padlóburkolatok és parketták
fektetése előtt. Alkalmas
padlófűtésnél és görgős
székterhelésnél.
Műszaki adatok:
Anyagszükséglet:

~ 1,5 kg/m2/mm
Vízigény: ~ 0,24 l/kg
Rétegvastagság:

max. 15mm
Feldolgozási idő: kb. 25 perc
Járható: ~ 4 – 6 óra múlva
Burkolható: 24  36 óra múlva 3 mm esetén
Parketta alatt a min. rétegvastagság: 3 mm
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AAzz aallaappoozzááss iisskkoolláájjaa
A Murexin a D4

tapadóhídról

és az LF1

mélyalapozóról

A piacon kapható építőipari anyagok (pl. esztrichek, aljzatkiegyenlítők, csempe és járólap
ragasztók, betonjavító habarcsok, alapvakolatok stb.) beszerzésénél gondolni kell arra is,
hogy miként tud a felhasználandó anyag megtapadni, illetve milyen kellősítőanyag kell az
adott alapfelületre. Ezek az anyagok máregy sor különböző tulajdonságjavító
adalékanyagot tartalmaznak, ezért a megfelelő tapadás eléréséhez már nem elegendő egy
egyszeri sima vizes előnedvesítés.

Miért is kell alapozni?
Lényegében az alapfelület
nedvszívóképességének kiegyen
lítésére, illetve tapadásjavítóként.
Az alapozást mindig teljes felületen
és egyenletesen, a tócsaképződést
kerülve kell felhordani. Az erősen
nedvszívó alapfelületek esetén az
alapozást meg kell ismételni.
Az alapozás megkezdése előtt
meg kell győződni, hogy az
alapfelület szívóképes, vagy nem
szívóképes.
Szívóképes alapfelületek estén, a
Murexin LF 1 Mélyalapozót
javasoljuk pl. a kiegyenlítés
megkezdése előtti felület
előkészítésére.
Szívóképes alapfelületek pl.:
cementesztrich, magnezit esztrich,
gipsz alapfelület, nyersbeton, előre
gyártott födémelemek. Ha nem
szívóképes alapfelülettel állunk
szemben, akkor a Murexin D4
Tapadóhíd kerül felhordásra. Nem
szívóképes alapfelületek pl.: kő és
kerámia alapfelületek.
A munkálatok megkezdése előtt
mindig meg kell győződni arról,
hogy az alapfelület tiszta, száraz,
szilárd, teherbíró, alaktartó,
valamint por, szennyeződés, olaj,
zsír, leválasztószer és laza
részektől mentes legyen.

Mire használhatjuk még az alapozót?
◘ A felületi por lekötésére
◘ A kiegyenlítő anyag keverővizének túl gyors

beszívódása ellen
◘ A szívóképesség csökkentésére (egyenletes

szívóképesség)
◘ A rákerülő rétegek tapadásának javítására
◘ A kiegyenlítő anyag terülésének javítására
◘ Párazáró réteg képzésére a cementaljzatok

maradéknedvessége ellen
◘ Az aljzat felső rétegének megszilárdítására
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Amennyiben pl. a régi
burkolatunkra szeretnénk
egy új burkolatot
felhordani, és miután a
szemrevételezés meg
történt, a felületet jól
megtisztítjuk. Mivel a
felület nem nedvszívó,
ezért tapadóhídként a
Murexin D4 Tapadóhidat
kell alkalmazni, mely a sima felületet megérdesíti, ezáltal
a kiegyenlítőanyagnak vagy a ragasztóanyagnak
megfelelő tapadást tud biztosítani az alapfelülethez.
A Murexin D4 Tapadóhíd nagyon gazdaságos,
hiszen kiadóssága kb. 1015m2/kg (nem nedvszívó
alapfelület esetén), és akár 2030m2/kg (nedvszívó
alapfelület esetén).
A Murexin D4 Tapadóhíd oldószermentes,
egykomponensű, kvarchomokkal töltött, felhasználásra
kész, gyorsan száradó (kb. 1 óra) diszperziós bázisú
alapozó. A felhordott tapadóhíd teljes átszáradása után
(ragadásmentesen kiszáradt alapozóréteg) a rákerülő
anyagok számára megfelelő tapadófelületet biztosít.
Használható külés beltérben, falra és padlóra,
padlófűtéssel ellátott felületekre, valamint szívó és nem
szívóképes alapfelületek előkészítésére. Alkalmas
kiegyenlítéseknél, valamint burkolás előtt és
felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére
történő felújításoknál. Erősen szívó, cementtartalmú és
kalciumszulfát esztrich alapfelületeknél a D4
Tapadóhidat 1:1 arányban vízzel kell hígítani.
Vizes helyiségekben (pl.fürdőszobák) a Murexin D4
Tapadóhidat a Murexin szigetelési rendszerekkel együtt
kell alkalmazni. Száradási idő szobahőmérséklettől
függően 12 óra, kalciumszulfát esztrichnél min. 12 óra.
A Murexin D4 tapadóhíd tulajdonságai összegezve:
♦ Felhasználásra kész
♦ Egykomponensű
♦ Kül és beltérben használható
♦ Vízszintes és függőleges felületekre
♦ Oldószermentes
♦ Gyors kötésű: száradás kb. 1 óra
♦ Érdes felületet biztosít
♦ Szívóképes felületeknél 1:1 arányban vízzel hígítható
♦ Kiadós: anyagszükséglet kb. 0,1 kg/m2

Szívóképes alapfelületek
alapozása a Murexin LF 1
Mélyalapozóval történik. A kékre
színezett, műgyanta diszperziós
alapozó nagyon jó beszivárgó
képességgel rendelkezik. Kül és
beltérben szívó alapfelületeknél,
mint tapadóhíd, valamennyi
ragasztóhoz, aljzatkiegyenlítőhöz,
és kent szigetelésekhez.
A Murexin LF 1mélyalapozót hígítás nélkül,
tiszta festőecsettel, vagy
szőrmehengerrel 1 rétegben kell
felhordani a teljes felületre.
Fokozottan nedvszívó
alapfelületek esetén az alapozás
megismételhető. Szívóképes
cementbázisú alapfelületek
esetén a burkolást az alapozó
teljes száradása előtt kell
megkezdeni (nedves a nedvesre
technológia). Gipszes
alapfelületek esetén az
alapozónak teljesen ki kell
száradnia (kb. 12 óra).
A Murexin LF 1 Mélyalapozó
tulajdonságai összegezve:
♦ Felhasználásra kész
♦ Egykomponensű
♦ Kül és beltérben használható
♦ Vízszintes és függőleges

felületekre
♦ Oldószermentes
♦ Száradás: kb. 15 perc
♦ Anyagszükséglet: kb. 0,1

kg/m2
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Hidegburkolás
hideg időben

5 fok alatt a várakozási

idő sokszorosára nőhet.

A késő őszi és téli időjárás
során a kültéri munkálatok
kivitelezése nagy felelős
séggel jár, hiszen a
felhordott anyagoknak a
különböző, nem ideális,
gyakran szélsőséges idő
járási viszonyoknak kell,
illetve kellene megfelelniük
pl. eső, köd, hó, alacsony
hőmérséklet, páradús,
nedves környezet, fagy
hatások.
A hideg időben figyelni kell a
különböző anyagok feldol
gozására, hiszen az
anyagokat vízzel kell össze
keverni, illetve vizet
tartalmaznak. Az alacsony
hőmérséklet miatt az
anyagok száradása, kötése
lelassul és amennyiben pl.
fagyás lép fel, akkor az
anyag minőségében ez
megmutatkozik. Ugye senki
sem szeretne újból burkolni,
csak azért, mert a ragasztó
megfagyott?

Az anyagok feldolgozási
hőmérséklete +5 °C
alapfelület és lég
hőmérséklet felett történik.
Hideg időjárásban történő
feldolgozásoknál gyakori

tévhit, hogy a burkoláshoz,
fugázáshoz, vízszigetelés
hez elegendő, ha a levegő
hőmérséklete eléri az
5 °Cot. De gondoljunk csak
bele, lehet, hogy a levegő
hőmérséklete +5 °C, addig
az alapfelület hőmérséklete
max. +1 °C van, tehát az
alacsony hőmérséklet biz
tosan negatívan befolyásolja
az anyag minőségét. Szintén
további tévhit, hogy a
különböző fagyásgátló
szerek hozzáadásával a
kötési folyamat fel
gyorsítható. A fagyásgátló
szerek betonokhoz lettek
kifejlesztve, csempe
ragasztókhoz, fugázókhoz
nem lehet ezeket a szereket
hozzáadni, mert minőség
romláshoz vezethet pl.
szilárdságcsökkenés.
Ha mindenképpen
szükséges a burkolási
munkákat elvégezni, akkor
célszerű és persze, ha
megoldható langyos,
melegvíz hozzáadásával
megkeverni az anyagot. A
megfelelő hőmérsékletű
vízzel történő keverés
mellett szükséges lefedni a
felületet, alátemperálni és
rendszeresen szellőztetni.

Viszont a frissen felhordott
anyagból folyamatos a
nedvesség eltávozása, mely
hatására a letakarásra
szolgáló anyag, felhordott
anyag felőli oldalán
páralecsapódás történik,
tehát vízcseppek jelennek
meg. A folyamatos és
állandó páradús környezet
(dunsztolás) olyan hatást
kelt, mintha a frissen
felhordott anyagot
folyamatos és állandó
esőztetés, erős vízhatás,
nedvesítés érné, tehát a
felhordott anyag nem tud
kiszáradni, illetve a fagy
hatására tönkremegy.
Alacsony hőmérsékletnél
elvégzett burkolatok
fektetésénél előfordul, hogy
másnap mikor a burkolatra
rámennek, a lapok még
megmozdulnak. Ez nem a
ragasztó hibája, hiszen ilyen
körülmények között ne
várjuk el a ragasztótól, hogy
másnapra megköt és egy
stabil járó felületet biztosít a
kerámiaburkolattal,
egyáltalán örüljünk neki,
hogy a ragasztó nem fagyott
meg. Ilyen esetekben a
járhatósági idő több napba is
beletelik.
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Általánosan elmondható, hogy az alacsony levegő és alapfelület
hőmérséklet, valamint a levegő magas páratartalma a
száradásikötési időt meghosszabbítja, a magas alapfelület és
levegő hőmérséklet, valamint a levegő alacsony
nedvességtartalma a száradásikötési időt lerövidíti.
Természetesen a megadott járhatósági és burkolhatósági időket
befolyásolja az alacsony levegő és alapfelület hőmérséklet, a
levegő magas páratartalma, valamint a ragasztó
rétegvastagsága, illetve a lapburkolat típusa és a mérete is.

AM 20 Kiegyenlítőhabarcs,
mely csempével burkolható
kb. 24 óra után.

Az SFK 85 Gyorsflex
csemperagasztó, mely 3
óra után, vagy az M 41
Maximo Flexragasztó, mely
12 óra után, valamint az SK
15 Gyors javítóragasztó,
mely 90 perc után már
fugázható és kötés
gyorsítóként más Murexin
ragasztókhoz hozzáadva
lecsökkenthető a
várakozási idő.

A gyorsan kötő fugázáshoz
az SFX 70 Gyorsflex fugázó
a megfelelő, mely 2 óra után
már járható. (A megadott
időtartamok alacsonyabb
hőmérsékletnél
kitolódhatnak.)

Amennyiben pl. a régi
burkolatunkra szeretnénk
egy új burkolatot
felhordani, és miután a
szemrevételezés meg
történt, a felületet jól
megtisztítjuk. Mivel a
felület nem nedvszívó,
ezért tapadóhídként a
Murexin D4 Tapadóhidat
kell alkalmazni, mely a sima felületet megérdesíti, ezáltal
a kiegyenlítőanyagnak vagy a ragasztóanyagnak
megfelelő tapadást tud biztosítani az alapfelülethez.
A Murexin D4 Tapadóhíd nagyon gazdaságos,
hiszen kiadóssága kb. 1015m2/kg (nem nedvszívó
alapfelület esetén), és akár 2030m2/kg (nedvszívó
alapfelület esetén).
A Murexin D4 Tapadóhíd oldószermentes,
egykomponensű, kvarchomokkal töltött, felhasználásra
kész, gyorsan száradó (kb. 1 óra) diszperziós bázisú
alapozó. A felhordott tapadóhíd teljes átszáradása után
(ragadásmentesen kiszáradt alapozóréteg) a rákerülő
anyagok számára megfelelő tapadófelületet biztosít.
Használható külés beltérben, falra és padlóra,
padlófűtéssel ellátott felületekre, valamint szívó és nem
szívóképes alapfelületek előkészítésére. Alkalmas
kiegyenlítéseknél, valamint burkolás előtt és
felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére
történő felújításoknál. Erősen szívó, cementtartalmú és
kalciumszulfát esztrich alapfelületeknél a D4
Tapadóhidat 1:1 arányban vízzel kell hígítani.
Vizes helyiségekben (pl.fürdőszobák) a Murexin D4
Tapadóhidat a Murexin szigetelési rendszerekkel együtt
kell alkalmazni. Száradási idő szobahőmérséklettől
függően 12 óra, kalciumszulfát esztrichnél min. 12 óra.
A Murexin D4 tapadóhíd tulajdonságai összegezve:
♦ Felhasználásra kész
♦ Egykomponensű
♦ Kül és beltérben használható
♦ Vízszintes és függőleges felületekre
♦ Oldószermentes
♦ Gyors kötésű: száradás kb. 1 óra
♦ Érdes felületet biztosít
♦ Szívóképes felületeknél 1:1 arányban vízzel hígítható
♦ Kiadós: anyagszükséglet kb. 0,1 kg/m2

Alacsonyabb hőmérsékleteknél
bátran ajánljuk a Murexin
gyors kötésű termékeit:
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FFüüggggőő ffoollyyoossóókk,,
llooggggiiáákk,,
eerrkkééllyyeekk ééss
tteerraasszzookk
ffeellúújj íí ttáássaa

Ne csak látványos új burkolat
kerül jön fel , alaposan ellenőrizzük
a betonszerkezet ál lapotát is!

A felújítások megkezdése előtt körültekintően
kell eljárni, hiszen egy függőfolyosó vagy
erkély felújításánál nem csak a burkolatcsere
az elsődleges szempont, hanem meg kell
vizsgálni a burkolat alatt található
betonszerkezetet is. Ezalatt értendő a
vasbeton szerkezet, szegélyek, illetve a
vasbeton lemezek alsó síkjának
megerősítése, felújítása, mely részeken a
lemezek vakolása bizonytalan állapotú,
repedezett, meglazult és sok helyen átázott,
valamint lehullás illetve balesetveszélyes is
lehet.
Az átázás oka, hogy a fugázóanyag
repedésein keresztül a víz bejut a
szerkezetbe és pl. hőmérsékletingadozás,
csapadék, fagy hatására a burkolólapok
feltöredeznek, és elválnak az alapfelülettől. A
víz feldúsul a szerkezetben és korrodálja az

acélt, valamint repedések, vizesedés,
salétromosodás, vakolathullás jelei
mutatkoznak.
A felújítás első lépése a repedezett, laza,
málló részek eltávolítása a vasbeton
lemezek alsó felületéről. A betonacélt meg
kell tisztítani a szennyeződésektől,
rozsdátalanítani kell.
A fémtiszta felületre Murexin Repol BS 7
Betonacél védőszer kerül felhordásra, majd a
régi benedvesített betonfelületre a Murexin
Repol HS 1 Tapadásjavító habarcsot kell
bedolgozni. Ezután a még nedves
tapadásjavító habarcsra, „friss a frissre”
technológiával kell felhordani a réteg
vastagság függvényében a Murexin Repol
SM 20 Betonjavító habarcsot 520 mm, vagy
a Repol SM 40 Betonjavító habarcsot
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1040 mm rétegvastagságban. Amennyiben
szükséges, a felületet át lehet simítani a
Murexin Repol BS 05 G Betonglettel max. 5
mm rétegvastagságig.
A felújítás következő lépése a régi burkolat
eltávolítása, és ha szükséges a
betonszerkezet felújítása. Majd a kellő
mértékben történő kiszáradás után, a
függőleges és vízszintes alapfelületek
kiegyenlítését a gyors kötésű Murexin AM 20
Kiegyenlítőhabarccsal lehet elvégezni, akár
20 mm rétegvastagságig a Murexin LF 1
Mélyalapozó használatával. Meg kell
győződni, hogy az alapfelület (esztrich,
beton) megfelelő mértékben kiszáradte.
Ugyanis az eszrich, illetve a beton száradás
közben zsugorodik, mozog. Amennyiben túl
korán történik a lapok fektetése, a burkolatok
megrepedhetnek és felválhatnak.
Természetesen a felújítás során figyelemmel
kell lenni a megfelelő rétegvastagságok
betartására és a lejtés kialakítására is.
A beton szerkezet átázásának
megakadályozására és a későbbi problémák
megelőzése érdekében a teljes felületet
kenhető szigeteléssel kell ellátni, melyekkel
varrat és hézagmentes szigetelést lehet
elérni.

A Murexin egyik ilyen kenhető szigetelése a
kül és beltérben is felhasználható két
komponensű, oldószermentes, vízzáró,
tartósan elasztikus Murexin Hydro Basic 2K
Vastagfólia, melyet min. 2 mm vastagságban
kell felhordani a kiegészítő rendszer
elemekkel együtt pl. a Murexin DB 70
Hajlaterősítő szalaggal.

A Murexin Hydro Basic 2K Vastagfólia
ajánlott felhordása két munkafolyamatban
történik, a szigetelőanyag felhordása előtt a
Murexin LF1 Mélyalapozó használata
szükséges.
Vízszintes és függőleges padló
falcsatlakozásoknál, sarkoknál, éleknél a
kent szigetelések felhordása mellett vízzáró,
kiegészítő rendszerelemeket is kell
alkalmazni. A DB 70 Hajlaterősítő szalag egy
elasztikus hajlaterősítő szalag, mely kétoldali
filccel van ellátva az optimális beágyazáshoz.

►

Példa a helyes rétegfelépítésre
betonfelújítás esetén:

□□ VVaassbbeettoonn aallaappffeellüülleett
□□ RReeppooll BBSS 77 BBeettoonnaaccééll vvééddőősszzeerr
□□ RReeppooll HHSS 11 TTaappaaddáássjjaavvííttóó hhaabbaarrccss
□□ RReeppooll SSMM 2200 BBeettoonnjjaavvííttóó hhaabbaarrccss

vvaaggyy RReeppooll SSMM 4400 BBeettoonnjjaavvííttóó
hhaabbaarrccss

□□ RReeppooll BBSS 0055 GG BBeettoonngglleetttt
((ooppcciioonnáálliiss))

Példa a helyes rétegfelépítésre
függőfolyosók, loggiák, erkélyek és

teraszok esetén:

□□ LLFF 11 MMééllyyaallaappoozzóó
□□ AAMM 2200 KKiieeggyyeennllííttőőhhaabbaarrccss
□□ LLFF 11 MMééllyyaallaappoozzóó
□□ HHyyddrroo BBaassiicc 22KK VVaassttaaggffóólliiaa

((kkiieeggéésszzííttőő rreennddsszzeerreelleemmeekkkkeell))
□□ KKGGXX 4455 UUnniivveerrzzááll fflleexxiibbiilliiss

rraaggaasszzttóóhhaabbaarrccss vvaaggyy
KKGGFF 6655 TToottááll FFlleexx rraaggaasszzttóóhhaabbaarrccss

□□ FFMM 6600 FFuuggáázzóó ééss SSIILL 6600 SSzzaanniitteerr
sszziilliikkoonn
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A kenhető szigetelésekre csak emelt
igénybevételnek megfelelő, C2es osztályú
ragasztókat lehet felhordani. A
hőingadozások során a normál igénybevételű
ragasztók merevek, ezért ezek a mozgásokat
nem tudják kellőképpen felvenni.
A hőmérséklet ingadozásokból
eredő mozgásokra és az emelt
igénybevételekre a flexibilis
ragasztók javasoltak, pl. a
Murexin KGX 45 Univerzális,
illetve az alakváltozásra képes
Murexin KGF 65 Totál Flex
ragasztók.
Kültérben történő ragasztási
munkálatoknál figyelembe kell
venni, hogy a lapok hátoldalának
beágyazódási mértéke legalább
90%os legyen. Kültérben,
természetesen törekedni kell a
kétoldali kenés meglétére.
A ragasztóanyag felhordása során fontos
odafigyelni a ragasztó „bőrösödésére”. Ha a
ragasztónál már elindult a száradási és kötési
folyamat, és a burkolólapok még nem lettek a
ragasztóágyba fektetve, akkor a „bőrösödött”
ragasztót el kell távolítani, és egy újabb
réteget kell felhordani.

A bebőrösödött ragasztó ugyanis nem tapad
megfelelően a laphoz, ezáltal nem bírja a
hőingadozásokat és a kisebbnagyobb
igénybevételeket.

Nem szabad megfeledkezni a vízorros
kiképzésű vízelvezető profilok beépítéséről
sem, hiszen ezek elhagyása a lapfelválás
miatt a későbbiekben szintén okozhat
bosszúságokat. Megjegyezzük még, hogy a
szerkezeti dilatációkat egészen a végburkolat
tetejéig fel kell vezetni, ezeken a helyeken
rugalmas tömítőanyagok illetve profilok

használhatóak.
Az utolsó munkafázis a megfelelően
kiválasztott flexibilis Murexin FM 60
fugázóanyag felhordása, a
dilatációknál, sarkoknál, éleknél a
SIL 60 Szaniter szilikonnal
kiegészítve.
Bár lehet, hogy csak egy új
burkolatot szerettünk volna feltenni,
garantáltan többszörös élettartamra
számíthatunk, ha az ajánlott
alapossággal végezzük el a munkát!
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Háziasszonyok örömére! –
Makulátlan konyha Murexin
FMY 90 Epoxi fugázóval
A fugázás nagymértékben befolyásol ja a
kész burkolat esztétikáját. Ezért fontos,
hogy a színek mellett ügyeljünk a
burkolat későbbi igénybevételének
megfelelő minőségre is.

Biztosan találkoztunk már olyan fugákkal például a
konyhában, konyhapulton is, melyek az eredetitől eltérő,
különböző színekben „pompáznak”, foltosak és kopottak.
Persze ezeknek a színeknek, színkavalkádoknak a
létrejötte nem a fugázóanyag gyárilag kevert színére,
valamint a kivitelezési problémákra vezethetőek vissza.
A mindennapok során gyakran előfordulnak olyan apró, de
kellemetlen balesetek, mint pl. kifröccsenő olaj, zsír vagy
étel, kiöntött vörösbor vagy kávé, gyümölcsök és
zöldségek levei stb., melyek egy cementbázisú
fugázóanyagon maradandó nyomot hagynak.
Természetesen ilyenkor minden háziasszony rögtön
megpróbálja eltávolítani különböző tisztítószerekkel és
súroló eszközökkel, de sajnos a végeredmény legtöbbször
inkább lehangoló, hiszen a foltok megmaradnak, sőt a
tisztítás után még jobban csorbul a fugakép összhatása. A
cementbázisú fugázóanyagok tulajdonságaiból adódóan, a
nyitott pórusok miatt a szennyeződések mélyen
beszívódnak a fugába.

TTiipppp::
Az Epoxi fugázó

lemosásához langyos 
meleg vízzel történő
lemosás javasolt. A

könnyebb lemosás és a
fugafátyol kialakulásának
csökkentése érdekében a
mosóvízhez kb. 23%ban
denaturált szesz adható.
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TTiipppp::
HHooggyyaann lleehheett mméégg sszzeebbbbéé,, iilllleettvvee
eeggyyeeddiibbbbéé tteennnnii aazz eeppooxxii ffuuggáázzóótt,,

aazzaazz aa ffuuggaakkééppeett??
A válasz: a Murexin Epoxi

fugacsillámporral!
A Murexin Epoxi fugacsillámpor

kiemeli a fugát a csempe mellett és
hangsúlyosabbá teszi a fuga

kinézetét. Az arany, illetve ezüst
színű fugacsillámpor az FMY 90

Epoxi fugázóba keverésekor
csillogó effektust hoz létre.

Anyagszükséglet:
1 db (200 g) Epoxi fuga csillámpor /

6 kg FMY 90 Epoxi fugázóhoz keverve

Aggodalomra azonban semmi okunk, hiszen az
előbb felsorolt problémákat egy megfelelő,
tökéletesen zárt pórusokkal rendelkező Murexin
fugázóanyag választásával és felhordásával
könnyedén ki lehet küszöbölni.
Ez a fugázóanyag az élelmiszerbarát, ivóvízzel
való érintkezésre is alkalmas, vízzáró,
oldószermentes, baktériumgátló, hőmérséklet,
öregedés és vegyszerálló, kétkomponensű,
epoxigyantabázisú Murexin FMY 90 Epoxi
fugázó, melyet 10 mm fugaszélességig lehet
alkalmazni.
A széles színválasztékából könnyedén
kiválaszthatjuk az ízlésünknek megfelelőt, illetve
a kerámiaburkolathoz leginkább illeszkedő
árnyalatot, hiszen a Murexin FMY 90 Epoxi
fugázó már az FM 60 Fugázó színeiben is
elérhető. És ha ezek közül mégsem találtuk
volna meg a megfelelőt, az epoxi fugázót a RAL
színkártya szerinti bármelyik színben
megrendelhetjük.

Amennyiben az FMY 90 Epoxi fugázót az
előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel, akkor a
későbbi olajos, pirospaprikás, vörösboros

kifröccsenéseket, foltokat könnyedén
el lehet távolítani tisztítószerek és
súrolóeszközök alkalmazása nélkül, a
fugán keletkező maradandó foltokat
elkerülve.
A Murexin FMY 90 Epoxi fugázót nem
csak a konyhában alkalmazhatjuk,
hanem kültérben, üzemi konyhákban,
élelmiszeripari üzemekben,
autómosókban, fürdőszobákban,
medencékben, gyógyfürdőkben is.

Anyagszükséglet: kb. 0,51,0 kg/m2
(csempe és fugamérettől függően)

Kikeményedés/járható: kb. 24 óra után,
vegyileg terhelhető: kb. 10 nap után
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Teraszfugázás FME 80
Extrém fugázóval
Többször lehet hallani azoktól a magán
emberektől, tulajdonosoktól, hogy a
teraszburkolásoknál, vagy a felújításoknál a
fugázóanyagnak vízzárónak, vízállónak kell
lennie, mert nem szeretnék, hogy a víz a fugán
keresztül tönkretenné a burkolatot, ragasztót,
illetve a felépítményt.
Fontos megemlíteni, hogy a cementkötésű
fugázóanyagokkal szemben támasztott
követelmények (EN 13888 szabvány) között nem
szerepel a tökéletes vízzárás, persze ez nem
jelenti azt, hogy a fugázóanyag szitaként engedi
át a csapadékvizet. Mint minden cementbázisú
anyag  pl. beton, esztrich, lábazati vakolatok,
stb.  nedvesség hatására be tud nedvesedni, de
ez nem tesz kárt az anyagokban.
Vízállónak nevezzük azokat az anyagokat,
melyeknél a rendeltetésszerű használathatóság a
víz tartós hatására nem szűnik meg.
Vízzárónak nevezzük azokat az anyagokat,
melyeknél az adott vastagság és víznyomás
mellett csak annyi víz hatol át rajta, amennyi a
víznyomással ellentétes felületen el tud párologni.
Amennyiben persze szeretnénk a felmerülő
„vizes problémákat” elkerülni, akkor a Murexin
FME 80 Extrém speciális egykomponensű
fugázóanyagot javasoljuk.
Murexin FME 80 Extrém Fugázó víz és fagyálló,
vegyszereknek és gőzsugárnak ellenálló
fugázóanyag. Kül és beltérben, vízszintes és
függőleges felületeken kerámia burkolatok
fugázására használható 210 mm
fugaszélességig úszómedencékbe,
termálfürdőkbe, tengervíz és sósvíz fürdőkben,
ipari konyhákban, autómosókban, teraszon,
valamint gyár és ipari területeken.

A Murexin FME 80 Extrém Fugázó
fehér, szürke és ezüstszürke
színválasztékban található.

Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2
(burkolat és fugamérettől függően)

Járható: kb. 24 óra múlva
Terhelhető: kb. 7 nap múlva

Hőállóság: 30°C +80°C között
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kifröccsenéseket, foltokat könnyedén
el lehet távolítani tisztítószerek és
súrolóeszközök alkalmazása nélkül, a
fugán keletkező maradandó foltokat
elkerülve.
A Murexin FMY 90 Epoxi fugázót nem
csak a konyhában alkalmazhatjuk,
hanem kültérben, üzemi konyhákban,
élelmiszeripari üzemekben,
autómosókban, fürdőszobákban,
medencékben, gyógyfürdőkben is.

Feldolgozása hasonló a hagyományos
fugázóanyagokéhoz. A vízzel történő
bekeverés után az anyagot egy kemény
fugázógumival, a fugairányra átlósan kell
bedolgozni a fugákba. Az első száradás után
tiszta vízzel és puha mosószivaccsal történik
a felület átmosása.
Figyelni kell arra, hogy a fuga teljes
keresztmetszete hézagmentesen legyen
kitöltve. Száradás után megmaradt
cementfilm réteget még egyszer tiszta vízzel
tisztára kell mosni. A fugázás után kb. 24
óráig a mechanikai terheléstől védeni kell.
(Ez idő alatt ne lépjen rá!) A fuga 7 nap után
teljesen terhelhető.
Megjegyzendő, hogy a fugaanyag
foltosodásának elkerülése érdekében a
fugázás előtt a ragasztóhabarcs
kiszáradását meg kell várni és a fugákból
egyenletesen, mindenhol ki kell kaparni,
valamint az előírt vízmennyiséggel történjen
a bekeverés, illetve a lemosáskor a lemosó
szivacs nedves legyen és ne vizes.
Figyelem! Meg kell győződni, hogy az
alapfelület (esztrich, beton) megfelelő
mértékben kiszáradte. Ugyanis az eszrich,
illetve a beton száradása közben zsugorodik,
mozog. Amennyiben a lapokat túl korán
fektetjük le, a fugázóanyagok
megrepedhetnek, a burkolatok elkezdhetnek
mozogni és felválhatnak.
Ha megfelelően, az előírások szerint történik
a lapburkolat ragasztása, akkor a
fugázóhabarcs felveszi a hőmérséklet
ingadozása miatt a burkolatban bekövetkező
méretváltozást úgy, hogy nem képződik
repedés vagy más károsodás a felületen.
A kültérben végzett burkolási munkáknál arra
kell törekedni, hogy a ragasztó a burkolólap
teljes felületét borítsa.

Egy példa a helyes rétegfelépítésre:

□ Murexin LF 1 Mélyalapozó
(szívóképes alapfelületeknél)

□ Murexin D4 tapadóhíd
(meglévő kerámiaburkolat)

□ Murexin AM 20 Kiegyenlítőhabarcs
vagy Murexin FMA 30 Kültéri
aljzatkiegyenlítő
(amennyiben szükséges)

□ Murexin PD 1 K Profi Vastagfólia vagy
Murexin Hydro Basic 2K Vastagfólia
(kiegészítő rendszerelemekkel
pl. DB 70 Hajlaterősítő szalag)

□ KGX 45 Univerzál vagy KGF 65 Totál
flex ragasztóhabarcs (kétoldali kenés)

□ Kerámiaburkolat

□ FME 80 Extrém fugázó,
valamint SIL 60, SIL 80
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Megbízható,
minőségi ragasztók

Ragasztóink magas terhelhetősége és
széleskörű alkalmazhatósága teszi lehetővé
megbízható felhasználásukat minden
körülmények között – immár 20 éve
Magyarországon is!
Magas minőségű flexibilis ragasztóink között
biztosan megtalálja az igényeinek és az
adott követelményeknek megfelelőt!
A következőkben ezek közül szeretnénk
kettőt bemutatni:

C2 minőségű flex ragasztóink:
• Extra ragasztóhabarcs
• KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs
• KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs
• KPF 31 Profiflex ragasztóhabarcs  fehér
• MB 25 Profiflex Maxi középágyazású
ragasztóhabarcs

C2, S1 minőségű flex ragasztóink:
• KGF 65 Totál Flex ragasztóhabarcs
• KWF 61 Flex ragasztóhabarcs  fehér
• SFK 85 Gyorsflex ragasztóhabarcs
• KTF 55 Trass Flex ragasztóhabarcs
• SFK 81 Gyorsflex ragasztóhabarcs – fehér
• M 41 MAXIMO Flexragasztó – fehér
• FBS 75 Gyorsfolyékonyágyas

MB 25 Profiflex Maxi
középágyazású ragasztóhabarcs

(C2 TE)
Középágyazású, flexibilis, külés beltérben
alkalmazható ragasztó, mely kerámia fal
és járólapok, beton és természeteskövek,
finomkőlapok, hasított és klinkerlapok,
kéziformázott kövek, téglaburkolatok
ragasztására, valamint az egyenetlen,
szabálytalan lapok ragasztására
használható, az alapfelület kiegyenlítése
nélkül 420 mm rétegvastagságig.
Az MB25 Profiflex Maxi ragasztó emelt
minősítésű (C2), megcsúszásmentes
függőleges felületeken (T),
meghosszabbított
nyitott idejű (E),
középágyazású és
szürke színű ragasztó,
melyet teraszra,
erkélyre, padlófűtésre,
csempét csempére, és
elszíneződésre nem
hajlamos természetes
kőburkolatokhoz is
alkalmazhatunk.

SFK 85 Gyorsflex csemperagasztó
(C2 F S1)

Gyors kötésű, flexibilis, középágyazású, és
kerámia csempék, mozaikok, hasított és
greslapok, klinkerlapok, kéziformázott
kövek, téglaburkolatok, természetes kövek
ragasztásához alkalmazható kül és
beltérben falra és padlóra.
Az SFK 85 Gyorsflex csemperagasztó
emelt minősítésű (C2), gyors kötésű (F): 3
óra után járható, alakváltozásra képes (S1),

középágyazású (420 mm
rétegvastagság), szürke
színű ragasztó, melyet a
gyors, határidős munkákhoz,
felújításokhoz, teraszra,
erkélyre, padlófűtésre,
csempét csempére, és
elszíneződésre nem
hajlamos természetes
kőburkolatokhoz, valamint
kifejezetten nagyformátumú
lapok ragasztására is
alkalmazhatunk.

A több évtizedes folyamatoskutatás és fejlesztés a következő20 évben sem állhat meg!
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Murexin XBond 
a Mindentudó

Bemutatjuk az X-BOND

MS-K88 Speciális ragasztót

és Express változatát

A munkálataink során előfordulnak különleges, speciális esetek, mikor jól jönne egy olyan
ragasztóanyag, amellyel megfelelően és nagy biztonsággal lehet burkolni nem
hagyományos alapfelületekre, illetve nem hagyományos burkolatokat ragasztani.
Milyen esetekre is gondolunk ilyenkor? Például:

● bádogra, fém vízcseppentőre
greslapok ragasztása;

● lift fémburkolatra kerámialapok ragasztása;
● kerámia burkolatra üveg, tükör ragasztása;
● kopolit üvegre polisztirol

hőszigetelés ragasztása;
● OSB lapra fém lemez ragasztása

A Murexin XBond MSK termékek az MS
technológiának (modifikált szilánpolimerek)
köszönhetően még a legproblémásabb
alapfelületekre is tapadnak. Az eredmény
stabil és rugalmas ragasztóanyag, ami
majdnem minden alapfelületre alapozó
nélkül is tapad. Egy MS bázisú termék
ragaszt csaknem minden időjárás esetén,
mindenkor és mindenhol. Az MS
technológia előnye például a magas
csavarodási és nyúlási képesség, ami
lehetetlenné teszi a hőtágulás okozta törést
és szakadást.
Kiemelkedő tulajdonságainak köszön
hetően, mint szilárdság, szívósság,
erőteljes tapadás, nagy ragasztóerő és
tartós rugalmasság, az XBond MSK
ragasztók minden feladatra alkalmasak,
ahol megbízható ragasztóanyagra van
szükség. A kimondottan nagy tapadóerő
biztos tartást garantál, még a nedves
alapfelületeken is. Az XBond MSK
ragasztók felhasználásra készek, vastag

rétegben is feldolgozhatók és rögtön
átfesthetők. Alkalmasak azonos típusú
anyagok összeragasztására, mint ahogy kő,
tégla, beton, fa, parketta, szigetelőanyag,
üveg, fém, műanyag és sok más
ragasztáskombinációra is.
A Murexin XBond MSK csúcsminőségű,
egykomponensű, elasztikus, víz, oldószer,
szilikon, izocianát és halogénmentes,
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Alkalmazható:
└ Építési ragasztóként: szigetelőanyagokhoz mint
pl. styropor, kőzetgyapot betonra, üvegre, téglára és
fémre. Szintén nagyon jól alkalmazható a Murexin
Uniplatte lemezek ragasztására is.
└ Ragasztóként: kerámia, csempe, kő,
ablakpárkány, fa, és parketta ragasztására a
különböző alapfelületekre.
└ Többféle anyag egymáshoz történő ragasztására:
(kombinációs ragasztás) pl. fém, beton, kő stb. és
különböző anyagok ragasztására. (Próbaragasztás
ajánlott!) Nem szívó felületek esetén illetve amikor
mindkét anyag felülete nem szívóképes, akkor vízzel
be kell permetezni legalább az egyik felületet.
└ További alkalmazhatósági területek: konténer,
szellőző és a klímabeépítések, szendvics szerkezet,
szendvics, akusztikai könnyű és szárazépítés,
hajóépítés, jármű és karosszériagyártásban,
síneken közlekedő járművek, reklámtechnika,
épületbádogozás

A Murexin XBond MSK ragasztóval ragaszthatunk bármit– üveget, fát, fémet, alumíniumot, követ –az XBondnak semmi sem akadály!

Szakadási nyúlás (DIN 53504): 335%
Húzószilárdság (DIN 53504): 2,2 N/mm2
Átkeményedés: 3 mm / 24 óra
(20°C / 50% rel. páratart.)
Hőállóképesség:  40 °C +100°C
Anyagszükséglet: 0,6 kg1,5 kg / m2

Kikeményedési idő: kb. 1248 óra
Végszilárdság: kb. 48 óra
Nyitott idő (fektetési idő) XBOND MSK88
Speciális ragasztó: kb. 3040 perc
Nyitott idő (fektetési idő) XBOND MSK88
Speciális ragasztó Express: kb. 10 perc

átfesthető, UV és időjárásálló, kül
és beltérben alkalmazható
ragasztók. Tartósan elasztikus,
csökkenti a nyíróerőket és
megakadályozza a káros erők
átadását az alapfelületre. Nagyon
emisszió szegény EC1 szerint és
semleges szagú.
Univerzálisan alkalmazható az
erősen tapadó ragasztóanyag
szívóképes és sima, glettelt nem
szívóképes felületekre is pl.
fémeknek, betonnak és különböző
anyagoknak az
összeragasztásához, valamint akár
szellőző és a klímabeépítések
során és padlófűtéssel ellátott
felületekre is.
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