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Lepení dla!by
na anhydrit1.

Lepení dla!by na anhydrit1.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 anhydritov# pot!r
max. vlhkost 0,5%,
povrch p"ebruste a zbavte prachu

2 Základ Supergrund D4 0,1 kg / m2

1 kg
5 kg

10 kg 

na"e$te vodou v pom!ru 1:1,
naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte zaschnout

3 Lepicí malta Profi fl ex KPF 35 cca 3 kg / m2 25 kg
naná%ejte zubov#m hladítkem,
max. vrstva 10 mm, doba otev"ení 30 minut, 
spárování po 24 hodinách

4 dla'ba

5 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 kg / m2

2 kg
8 kg

25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm,
25 barevn#ch odstín(, t"ída CG2,
vodoodpudivá, fl exibilní,
pochozí po 24 hodinách

Pot!ry na bázi kalciumsulfátu, obecn! ozna&ované jako anhydrity, vytvá"ejí optimáln! rovn# a pevn# povrch vhodn# pro 
p"ímou pokládku dla'by. Jsou v%ak citlivé na vlhkost, p"i styku s vodou m!knou a zv!t%ují objem. Jejich pou'ití ve vlhk#ch 
prostorách, jak#mi jsou koupelny, sprchy, gará'e, um#várny, my&ky aut apod., je bez dal%ích opat"ení nevhodné. P"ed 
aplikací jakékoliv podlahové krytiny je nutné povrch anhydritového pot!ru zbavit sintrové vrstvy p"ebrou%ením a d(kladn! 
vysát. P"i pou'ití lepicí malty na bázi cementu je nezbytné podklad v'dy o%et"it systémovou penetrací.
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Lepení parket
na cementem pojen" 
podklad s vyrovnáním2.

Lepení parket na cementem pojen" podklad s vyrovnáním2.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 cementov# pot!r, beton
max. vlhkost 2,5%,
povrch p"ebruste a zbavte prachu

2 Základ hloubkov# D7 0,1 kg / m2 10 kg
naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte cca 15 minut zaschnout 

3
Nivela&ní hmota
Objekt Plus 
OS 50

1,5 kg / m2

a 1 mm vrstvy
25 kg

naná%ejte zubov#m hladítkem nebo raklí 
ve vrstv! do 10 mm, pochozí po 2 hodinách, 
dal%í pokládka po 24 hodinách

4
Lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 509 Objekt

0,8 kg / m2 16 kg
pou'ijte zubovou st!rku B3,
doba otev"ení 50 minut,
pochozí po 24 hodinách

5 parkety    

Lepení d"ev!n#ch podlahovin na beton nebo cementov# pot!r nevy'aduje zpravidla 'ádná specifi cká  opat"ení. Pouze v p"í-
pad!, 'e je podklad nerovn#, je nutné jej p"ed pokládkou vyrovnat n!kterou z nivela&ních hmot na bázi cementu. Pod nivela&ní 
hmotu pou'ijte v'dy penetraci, obvykle posta&uje akrylátov# hloubkov# základ. V p"ípad! mén! kvalitního povrchu nebo povr-
chu siln! zne&i%t!ného neodstraniteln#mi zbytky lepidel &i asfaltu nutno pou'ít penetraci na bázi epoxidové prysky"ice s posy-
pem k"emi&it#m pískem. K lepení doporu&ujeme hi-tech lepidla na bázi MS polymer( "ady X-Bond, které lze aplikovat prakticky 
na jak#koliv podklad zbaven# prachu a nesoudr'n#ch vrstev bez penetrace. Tato lepidla neobsahují %kodlivé emise, nepáchnou 
a jsou naprosto bezpe&ná z hlediska ochrany zdraví zpracovatele. Navíc vytvá"ejí trvale pru'n#, p"itom v%ak pevn# spoj, tlumící 
kro&ejov# hluk a' o 14 dB, co' je 'ádoucí zejména v bytov#ch prostorách a panelov#ch domech.
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Lepení obkladu
na obklad3.

Lepení obkladu na obklad3.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1
stávající zu'it# obklad 
nebo dla'ba

poklepem ov!"te p"ídr'nost star#ch
dla'dic k podkladu, povrch omyjte,
zbavte jej zejména mastnot

2 Základ Supergrund D4 0,1 kg / m2
1 kg;
5 kg;
10 kg 

naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte zaschnout cca 30 minut

3
Lepicí malta Flex
MAXIMO M 41

1,5 kg / m2 13 kg
naná%ejte zubov#m hladítkem,
vrstva 2 – 15 mm, doba otev"ení 30 minut, 
spárování po 12 hodinách

4 dla'ba

5 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 kg / m2
2 kg;
8 kg; 
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm, 25 barevn#ch od-
stín(, t"ída CG2, vodoodpudivá, fl exibilní,
pochozí po 24 hodinách

Je dobré si uv!domit, 'e p"i rekonstrukcích není v'dy nezbytn! nutné stávající keramick# obklad &i dla'bu pracn! a s vydat-
n#m nepo"ádkem odstra)ovat. Máte-li k dispozici dostatek prostoru k nav#%ení skladebné v#%ky obkladu &i dla'by, m('ete 
pou'ít jednoduch# a rychl# systém „lepení obkladu na obklad“. P"edpokladem je, 'e stávající dla'dice mají dostate&nou 
p"ídr'nost a jsou dokonale o&i%t!ny. S úsp!chem lze pou'ít &isti&e "ady COLOCURA, podle charakteru zne&i%t!ní bu$ ky-
sel# &isti& Colo SR 30 nebo zásadit# Colo AR 30. K lepení  v%ak v'dy pou'ijte kvalitní fl exibilní lepicí maltu. Doporu&ujeme 
Lepicí maltu Flex MAXIMO M 41 v bezpra%ném provedení, s mimo"ádn! nízkou spot"ebou a v u'ivatelsky optimálním balení. 
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Kamenn" koberec4.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad
zpravidla beton, ale i jiné stavební materiály 
v&etn! plast( nebo kov(

2
Epoxidová prysky"ice 
expresní EP 90 0,3 kg / m2 4,5 kg 

penetrace, vále&kem v jedné vrstv! na 
o&i%t!n# podklad zbaven# prachu, naná%ení 
koberce po 2 hodinách

3 Kamenn# koberec – pojivo PU 1K 0,6 kg / m2 1,25 kg
6,25 kg

pojivo pro smíchání s kamenivem, naná%ení 
hladítkem s uhlazením  

4
Kamenn# koberec 
– kamenivo hrubé MG 24 

12,5 kg / m2 25 kg
barevné mramorové plnivo zrnitosti 2 a' 4 mm 
v 11 barevn#ch variacích, vrstva 6 mm

4
Kamenn# koberec 
– kamenivo jemné MF 51 

5,5 kg / m2 25 kg
barevné mramorové plnivo zrnitosti 0,5 a' 1 mm 
v 6 barevn#ch variacích,vrstva 3 mm

Dekorativní úprava povrch( zahradních chodník(, balkón(, teras, schodi%*, podlah v interiéru a dal%ích ploch s mo'ností 
vytvá"ení kreativních individuálních barevn#ch "e%ení. Podstatou je jednoslo'kové polyuretanové pojivo, které po smíchání 
s barevn#m mramorov#m pískem vytvá"í hustou sm!s, jednodu%e aplikovatelnou na vodorovné i svislé plochy. Po vytvr-
zení, cca 12 hodin, vznikne barevn! i vzhledov! velmi zajímav#, odoln#, mrazuvzdorn#, protiskluzn# a snadno &istiteln# 
povrch. Díky odolnosti pojiva UV zá"ení z(stává kamenn# koberec po dlouhá léta bez jak#chkoliv známek zm!ny lesku
a barevnosti. 
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Lepení obkladu a dla!by 
na kovov" podklad5.

Lepení obkladu a dla!by na kovov" podklad5.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 kovov# podklad
podklad odrezte, zbavte nesoudr'n#ch 
nát!r( a mastnot 

2
Lepidlo supermultifunk&ní
X-Bond MS-K 88 0,6 kg / m2 15 kg

naná%ejte zubov#m hladítkem celoplo%n!, 
lepidlo vytvá"í trvale pru'n# spoj, spárování 
mo'né po 24 hodinách 

3 dla'ba

4 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 kg / m2
2 kg;
8 kg; 
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm, 25 barevn#ch od-
stín(, t"ída CG2, vodoodpudivá, fl exibilní,
pochozí po 24 hodinách

S lepením dla'by na ocelové podklady se v praxi nesetkáváme &asto. Nej&ast!j%ími  p"ípady mohou b#t nap"íklad pokládka 
dla'by na ocelová schodi%t!, na sloupy &i pr(vlaky ocelov#ch nosn#ch konstrukcí nebo lepení dla'by na podlaze v#tahu. 
S materiály Murexin v%ak je tento postup jednoduch#, rychl# a z hlediska zpracovatele naprosto bez rizika. Lepidla "ady
X-Bond na bázi MS polymer( v#born! dr'í bez penetrace prakticky na v%ech a to i hladk#ch a nenasákav#ch podkladech. 
Vytvá"ejí trvale pru'n# a pevn# spoj, kter# doká'e p"enést rozdílnou teplotní rozta'nost podkladu a obkladového materiálu 
a doká'e utlumit i vibrace vznikající v podkladov#ch vrstvách. 
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Sanace betonov"ch konstrukcí6.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 p(vodní beton mechanicky odstra)te nesoudr'né a zkarbonatované 
vrstvy betonu, v#ztu' odrezte

2 Repol Ochrana v#ztu'e BS 7 0,2 kg / bm
 v#ztu'e 2 kg

v p"ípad! nedostate&ného krytí   o%et"ete v#ztu' 
ochrann#m nát!rem ve dvou vrstvách, dodr'te odstup 
mezi nát!ry cca 6 hodin

3 Repol Adhezní povlak HS 1 1,5 – 3 kg / m2 25 kg adhezní m(stek naná%ejte %t!tkou, d(kladn! jej vmasí-
rujte do podkladu a nenechte zaschnout

4 Repol Malta sana&ní jemná
vyztu'ená vlákny

2,0 kg suché sm!si 
na 1 litr malty 25 kg maltu naná%ejte do vlhkého adhezního m(stku ve vrst-

v! 5 mm a' 5 cm v jednom kroku

5 Repol Betonová st!rka BS 05 G 1,5 kg / m2 
a 1 mm vrstvy

5 kg
25 kg

materiál s max. zrnitostí 0,5 mm ke sjednocení povrchu sano-
van#ch ploch, naná%ení ve vrstv! do 5 mm 

6 Fasádní barva Eurohousepaint
RA 100 150 ml / m2 2,5 l 

25 l
mo'ná fi nální barevná úprava povrchu, pou'ijte vále&ek nebo 
nást"ik, vynikající paropropustnost a skv!lá brzda prostupu CO2

P"esto'e je beton díky sv#m vlastnostem nejpou'ívan!j%ím a také nejtrvanliv!j%ím stavebním materiálem, je nutné se zab#vat jeho 
o%et"ováním a ochranou. Na betonové konstrukce, a* u' se jedná o in'en#rské stavby, mosty, tunely, nebo jen balkónové podesty, 
schodi%t! &i betonové ploty, p(sobí celá "ada &initel(, které ovliv)ují nep"ízniv! jejich 'ivotnost. Jsou to zejména mrazové cykly, 
zm!ny teploty a vlhkosti, obru%ování, abraze, koroze betonu, koroze v#ztu'e, objemové zm!ny, alkalická rozpínavost kameniva,  
vlivy spár a styk( v konstrukci a statické nebo dynamické p"etí'ení konstrukce.
Sana&ní systém Murexin „REPOL“ umo')uje prodlou'ení 'ivotnosti betonov#ch konstrukcí, Zahrnuje celou %kálu materiál( jak pro 
antikorozní ochranu a náhradu po%kozen#ch &ástí konstrukce, tak také pro fi nální povrchové úpravy.
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Lepení obkladu a dla!by se 
zatí!ením vodou v interiéru 7.

Lepení obkladu a dla!by se zatí!ením vodou v interiéru7.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad
podklad zbavte nesoudr'n#ch vrstev, 
o&ist!te a vysajte, vlhkost max. 5%

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg; 25 kg 

naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte zaschnout cca 30 minut

3 Nivela&ní hmota podlahová FSM 20 1,6 kg / m2 a 1 mm 25 kg
vyrovnání podkladu do 10 mm,
dal%í aplikace po 24 hodinách

4 Malta vyrovnávací AM 20 1,6 kg / m2 a 1 mm 25 kg
vyrovnání podkladu do 20 mm,
dal%í aplikace po 2 hodinách

5 T!snicí páska DB 70 1,02 m / bm
10 bm
50 bm

vodot!sné a pru'né p"emost!ní kritick#ch 
spár, zapracujte do hydroizola&ní st!rky

6 T!snicí man'eta DZ 35  1 ks ut!sn!ní prostup(, zapracujte do hydroizola&ní st!rky

7 T!sn!ní Gully 1,02 m / bm 1 ks ut!sn!ní vpustí, zapracujte do hydroizola&ní st!rky

8 T!snicí folie tekutá 1KS 1,5 kg / m2 a 1 mm
7 kg; 14 kg

25 kg

naná%ejte vále&kem ve dvou krocích s od-
stupem 2 hodin, lepení po 24 hodinách, 
minimální vrstva 1,5 mm

9 Lepicí malta Profi fl ex KPF 35 3 kg / m2 25 kg
fl exibilní lepicí malta t"ídy C2TE,
spárování po 24 hodinách

10 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 kg / m2 2 kg; 8 kg 
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm, 25 barevn#ch
odstín(, t"ída CG2, pochozí po 24 hodinách

11 Silikon sanitární SIL 60
1 kartu%e 
na 10 bm

310 ml
25 barevn#ch odstín(, vypln!ní styk( st!na 
x st!na, st!na x podlaha a spár kolem za"i-
zovacích p"edm!t(

Dbejte na dokonalé provedení hydroizolace v&etn! systémov#ch t!snících prvk(!
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Hydroizolace spodní stavby8.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 betonov# základ ost"ej%í v#stupky strhn!te ocelov#m hladítkem,
hnízda a hlub%í nerovnosti vypl)te st!rkou BS 05 G

2 zdivo v#lomky nebo dutiny a spáry v!t%í ne' 5 mm vypl)te, 
doporu&ujeme Repol Betonovou st!rku BS 05 G 

3 fabion   pravoúhl# p"echod mezi základem a st!nou opat"ete 
fabionem o polom!ru cca 20 mm, pou'ijte st!rku BS 05 G 

4 Základní nát!r 'ivi&n# LF 400 0,2 kg / m2 5 kg
25 kg

aplikujte vále&kem nebo %t!tkou  v jedné vrstv!, 
nechte cca 2 hodiny zaschnout

5 Sklotextilní sí*ovina 
Energy Textil

 role
50 bm pou'ijte v p"ípad! izolace proti spodní vod! 

6 Izola&ní st!rka 'ivi&ná
1K Expres 4 – 5 l / m2 32 l naná%ejte hladítkem v tlou%*ce vrstvy 4 – 5 mm, 

povrch uhla$te

7 tepelná izolace XPS  v p"ípad! pot"eby lepte izolaci do práv! nanesené 
'ivi&né st!rky

Doporu&en# systém hydroizolace Vás p"ekvapí snadnou a jednoduchou zpracovatelností na svisl#ch i vodorovn#ch plochách. 
Vytvo"íte souvislé bezesparé plochy i na velmi &lenit#ch podkladech. St!rky na bázi modifi kovan#ch bitumen( neobsahují rozpou-
%t!dla, mají vynikající p"ídr'nost k minerálním podklad(m a dlouhodobou 'ivotnost. 
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Kladení dla!by z lomového kamene9.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 Malta drená'ní DM 100
15 kg / m2

p"i vrstv! 1 cm
25 kg

maltu rozprost"ete na podklad v tlou%*ce 
vrstvy 3 a' 6 cm a latí srovnejte

2 Lepicí malta Flex Trass KTF 55 cca 3 kg / m2 25 kg
naneste hladítkem na rubovou stranu kamene 
a pokládejte do zavlhlé podkladní vrstvy  malty

3 %típan# kámen 
kámen m('e mít i siln! profi lovan# rub, lepicí 
malta je schopna vytvo"it  lo'e a' 20 mm silné

4
Spárovací malta kamenná 
Trass SF 50

dle rozm!ru dla'dic 
a velikosti spár

25 kg
spárovací malta pro spáry od 4 mm 
a' do 30 mm %í"ky

5
+isti& – odstra)ova& usazenin
Colo SR 30

dle stupn!
zne&i%t!ní

1 l
P"ípravek k odstran!ní anorganick#ch
usazenin, cementov#ch závoj(, v#kv!t( apod. 
Koncentrát, pou'ívejte "ed!n#

6
Impregnace p"írodního kamene a 
zdiva Cura IG 20 

dle nasákavosti 
podkladu

1 l
Transparentní impregnace k ochran! povrchu 
s látkami odpuzujícími vodu a oleje,
zv#raz)uje barevnost kamene

P"esto'e se pro venkovní plochy pou'ívá zpravidla p"írodní kámen s velmi nízkou nasákavostí ('ula, kvarcit), je i tak nezbytné 
zmírnit nebo úpln! vylou&it nebezpe&í vzniku tzv. vápenn#ch v#kv!t(. Doporu&ujeme tedy pou'ívat lepicí i spárovací malty 
s trassovou p"ísadou, která tvorbu v#kv!t( v#razn! potla&uje.
Pou'it# systém s podkladní vrstvou z drená'ní malty je mén! obvykl#, av%ak pokládkou kamene do zavlhlého podkladu 
(systém mokré do mokrého) získáme velmi vysokou, jedine&nou a dlouhodobou soudr'nost kamenn#ch prvk( s podkladem. 
Díky pou'ité Spárovací malt# kamenné Trass SF 50 je systém odoln# i v(&i posypov#m solím.   
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MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 %t!rkopískové lo'e  
skladbu a mocnost %t!rkového lo'e p"i-
zp(sobte o&ekávané zát!'i povrchu (p!%í 
komunikace a' pojezdové plochy) 

2 Malta drená'ní DM 100 15 kg / m2

p"i vrstv! 1 cm
25 kg

maltu rozprost"ete na podklad v tlou%*ce 
vrstvy min. 5 cm, polo'te dla'bu a zavibrujte

3 dla'ba

4 Spárovací malta pro dla'by PF 30
dle rozm!ru 

dla'dic a velikosti 
spár

25 kg
spárovací maltu jednodu%e zame*te 
do spáry a lehce pokropte vodou 

Jako podklad pod dla'by na pojí'd!né plo%e (p"íjezd ke gará'i, dv(r) doporu&ujeme cca 20 a' 25 cm vrstvy %t!rku zrnitosti 
0 – 45 mm, pak cca 5 cm jemné drti zrnitosti 2 – 8 mm a dla'dice tlou%*ky 6 nebo 8 cm. U nepojí'd!n#ch ploch (zahradní 
cesta, terasa) posta&uje základní vrstva %t!rku o síle vrstvy 10 – 15 cm, op!t cca 5 cm jemné drt! a dla'dice tlou%*ky
4 nebo 6 cm. Cel# systém je vodopropustn#, de%*ová voda vsakuje do podlo'í. Spárovací malta pro dla!by PF 30 je tvo"ena
stejnozrnn#m k"emi&it#m plnivem obalen#m polymerem, kter# tuhne vzdu%nou vlhkostí. Ve spá"e pevn! dr'í, neprá%í,
odolává mrazu, posypov#m solím a pror(stání bylinami. Je dlouhodob! vodopropustná a snadno &istitelná pouh#m
propláchnutím. 
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Lepení
velkoformátov"ch dla!eb11.

Lepení velkoformátov"ch dla!eb11.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad
b!'n# stavební podklad odpovídající
+SN 74 4505 

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2
1 kg; 5 kg

10 kg
 25 kg

penetrace na nasákavé podklady,
naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
doba schnutí cca 15 minut

3
Lepicí malta pro tekuté lo'e rychlá 
FBS 75

4,5 kg / m2 25 kg

naná%ejte zubov#m hladítkem s obl#mi 
zuby, vytvo"íte optimální tekuté lo'e se 
100% pokrytím rubu dla'dice, spárování 
mo'né po 8 hodinách

4 dla'ba  
doporu&ujeme v'dy dodr'et minimální spáru 
mezi dla'dicemi 2 mm

5 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 kg / m2 2 kg; 8 kg
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm,
25 barevn#ch odstín(, t"ída CG2

K lepení velkoformátov#ch dla'eb, co' jsou zpravidla dla'by s formátem v!t%ím ne' 30 x 30 cm, pou'ijte v'dy n!kterou 
z rychletuhnoucích lepicích malt s doporu&enou vrstvou maltového lo'e minimáln! 10 mm. Vedle lepicí malty FBS 75, která 
zabezpe&í 100% pokrytí rubu dla'dice, jsou k dispozici také bílá rychletuhnoucí malta SFK 81 s pou'itím pro pr(svitn# p"í-
rodní kámen nebo rychletuhnoucí $edá lepicí malta SFK 85 s trasovou p"ísadou pro b!'n# p"írodní kámen. Ob! tato malty 
umo')ují vytvo"ení maltového lo'e ve vrstv! a' 20 mm. Vy%%í mocnost maltového lo'e doká'e p"eklenout drobné nerovnosti 
podkladu a také eliminovat p"ípadné vyklenutí velkoformátov#ch dla'dic.
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Pokládka dla!by 
s útlumem kro%ejového hluku12.

Pokládka dla!by s útlumem kro%ejového hluku12.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad b!'n# stavební podklad odpovídající +SN 74 4505 

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg; 25 kg 

penetrace na nasákavé podklady, naná%ejte
vále&kem v jedné vrstv!, doba schnutí cca 15 min.

3 Lepicí malta Profi fl ex KPF 35 3,0 kg  / m2 25 kg
naná%ejte zubovou st!rkou 10 x 10 mm,
v'dy pou'ijte fl exibilní lepicí maltu t"ídy C2/S1

4 UNI deska Top Akustik  
rozm!r

 60 x 120 mm 

desky tlou%*ky 4 mm polo'te do lo'e lepidla 
a p"itla&te, desky musí le'et na podkladu 
celoplo%n!, bez dutin

5 lepící páska   
desky se navzájem nesmí dot#kat, spoje 
p"elepte b!'nou papírovou lepící páskou 

6 Lepicí malta Profi fl ex KPF 35 3,0 kg  / m2 25 kg
pou'ijte zubovou st!rku odpovídající velikosti
a charakteru rubové strany dla'dice  

7 dla'ba
doporu&ujeme pou'ití dla'dic s rozm!rem
minimáln! 30 x 30 cm

8 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 kg / m2 2 kg; 8 kg
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm,
25 barevn#ch odstín(, t"ída CG2

Pou'itím vícevrstvé sendvi&ové desky s integrovanou gumovou vlo'kou UNI Top Akustik dosáhnete sní'ení kro&ejového 
hluku a' o 15 dB. V#hody tohoto "e%ení ocení zejména u'ivatelé byt( v panelov#ch domech, kde doká'e b#t kro&ejov# 
hluk obzvlá%t! nep"íjemn#. Nízká skladebná v#%ka, velmi jednoduchá aplikace a vysoká ú&innost p"edur&ují pou'ití tohoto
systému nejen p"i renovacích podlah, ale také p"i nové v#stavb!. 
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Pokládka d&ev#né podlahy s útlumem kro%ejového hluku13.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad
b!'n# stavební podklad odpovídající 
+SN 74 4505 

2
Lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 509 Objekt

cca 0,8 kg / m2 16 kg
trvale pru'né lepidlo na bázi MS polymer(, 
naná%ejte zubovou st!rkou B3 nebo PK 
bez penetrace 

3 UNI deska Top Akustik  
rozm!r

 60 x 120 mm 

desky tlou%*ky 4 mm polo'te do lo'e lepidla
a p"itla&te, desky musí le'et na podkladu
celoplo%n!, bez dutin

4 lepící páska   
desky se navzájem nesmí dot#kat, spoje 
p"elepte b!'nou papírovou lepící páskou 

5
Lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 509 Objekt

cca 0,8 kg / m2 16 kg
po 12 hodinách pou'ijte k nalepení podla-
hoviny op!t  bezemisní trvale pru'né lepidlo 
na bázi MS polymer( 

6 podlahová krytina   
 vlysy, mozaikové parkety, pr(myslová 
mozaika, vícevrstvé hotové parkety, d"ev!ná 
dla'ba, laminátová podlaha

Pou'itím vícevrstvé sendvi&ové desky s integrovanou gumovou vlo'kou UNI Top Akustik dosáhnete sní'ení kro&ejového hluku a' o 17 dB.
V#hody tohoto "e%ení ocení zejména u'ivatelé byt( v panelov#ch domech, kde doká'e b#t kro&ejov# hluk obzvlá%t! nep"íjemn#.  Nízká skladebná 
v#%ka, velmi jednoduchá aplikace a vysoká ú&innost p"edur&ují pou'ití tohoto systému nejen p"i renovacích podlah, ale také p"i nové v#stavb!. 



Kreativní úprava lité
epoxidové podlahy14.

Kreativní úprava lité epoxidové podlahy14.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

Kreativita lit#ch podlah na bázi epoxidov#ch nebo polyuretanov#ch prysky"ic je v podstat! nekone&ná. M('eme vytvo"it
zcela hladk# povrch, ale také povrch s nejr(zn!j%ím stupn!m drsnosti, od nepatrn#ch systémov#ch nerovností tvo"en#ch 
vlákny tixotropiza&ní p"ísady nebo náhodn! rozmíst!n#mi barevn#mi posypov#mi &ipsy na povrchu, p"es jemn! zrnit# povrch
p"i pou'ití zásypu jemn#m k"emenn#m pískem a' po skute&n! hrub# povrch tvo"en# nap". "í&ními oblázky.
Daleko více variant je v%ak mo'né vytvá"et kombinacemi jednotliv#ch barevn#ch odstín(, které jsou k dispozici ve 120 barvách
dle vzorníku RAL. M('eme zvolit jednobarevnou lesklou nebo po úprav! matnou plochu, m('eme do podlahy vkládat
nejr(zn!j%í p"esn! ohrani&ené geometrické obrazce, pomocí %ablon vytvo"it v podlaze firemní logo, sm!rová náv!%tí
&i nejr(zn!j%í nápisy.
Zcela podle vlastní fantazie si ka'd# m('e svou podlahu barevn! dotvá"et vléváním jednotliv#ch barevn#ch sm!sí
do základního povlaku a vytvo"it si i tak bizarní vzhled podlahy, jak# je na v#%e uvedeném obrázku.
Fantazie a tv(r&í kreativita nemá v tomto p"ípad! 'ádná omezení. 

Doporu%en" systém:
1) Penetrace - Epoxidová prysky"ice EP 70 BM
2) Vyrovnání podkladu - Epoxidová prysky"ice EP 70 BM, pln!ná jemn#m k"emi&it#m pískem
2) Finální úprava - Epoxidová povlak základní EP 2



1

2

3

4

5

Lepení PVC fi xací15.

Lepení PVC fixací15.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 cementov# pot!r, beton
max. vlhkost 3,5%,
povrch p"ebruste a zbavte prachu

2 Základ hloubkov# D7 0,1 kg  / m2 10 kg
naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte cca 15 minut zaschnout 

3
Nivela&ní hmota 
MAXIMO M 61

1,0 kg / m2 
a 1 mm vrstvy 

13 kg

naná%ejte zubov#m hladítkem nebo raklí ve 
vrstv! do 10 mm, pochozí po 2 – 4  hodinách, 
dal%í pokládka po 12 – 24  hodinách,
velmi nízká spot"eba!!

4
Lepidlo – Fixace univerzální 
WL 720

 0,1 kg / m2 2,8 kg
5 kg 

naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte 10 a' 30 minut odv!trat,
tj. a' fi xace ztransparentní  

5 podlahová krytina PVC   

Pou'ití disperzní fi xace k lepení PVC namísto klasického lepidla má mnoho v#hod. Není to jen pohodlné naná%ení ve vzp"ímené poloze vále&-
kem, ale také, a to p"edev%ím, mo'nost jednoduchého odstran!ní polo'ené krytiny v &ase, kdy si to u'ivatel z r(zn#ch d(vod( p"eje, a to bez 
po%kození podkladu. 

POZOR:
Pru'né podlahoviny (PVC, vinyl, linoleum apod.) vy'adují v'dy dokonale vyrovnan# podklad. Nivela&ní hmota je optimálním a prakticky nutn#m 
"e%ením nejen na podkladech na bázi cementu, ale i na anhydritov#ch pot!rech. 
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Oprava star$í betonové podlahy – gará! 16.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 beton
povrch zbavte nesoudr'n#ch &ástic, separa&ních 
vrstev a prachu, v!t%í nerovnosti vyspravte
Opravnou hmotou na beton SF 80

2 Prysky"ice 2K - HOCO 24 
a Sponka HOCO

1 kg / 0,7 l
objemu trhliny

0,55 kg
9 kg

p"ípadné trhliny v betonu se%ijte pomocí ocelov#ch 
sponek a zalijte polyesterovou prysky"icí 

3 Základ Supergrund D4  0,1 kg / m2  1 kg; 5 kg
10 kg

na nasákav# podklad z"e$te vodou v pom!ru 1: 1,
naná%ejte vále&kem, doba schnutí cca 1 hodina

4 Nivela&ní hmota
MAXIMO M 61

1,0 kg / m2 a 1 
mm vrstvy 13 kg naná%ejte zubov#m hladítkem nebo raklí ve vrstv!

do 10 mm, velmi nízká spot"eba!!

5 Nát!r uzavírací Aqua Sealing
AS 1000 0,15 kg / m2 3 kg

9 kg
pro první vrstvu p"idejte do nát!ru 7 – 10% vody,
naná%ejte vále&kem v tenké a souvislé vrstv!  

6 Nát!r uzavírací Aqua Sealing
AS 1000 0,15 kg / m2 3 kg

9 kg
druhou vrstvu aplikujte po cca 12 hodinách, nát!r
ne"e$te, naná%ejte vále&kem v tenké a souvislé vrstv!

Takto provedená oprava betonové podlahy je &asov! nenáro&ná a esteticky vzhledná, nát!r je tónovateln# v barv! dle zadání 
u'ivatele. Povrch je odoln# b!'n#m chemick#m látkám v&etn! pohonn#ch hmot a posypov#ch solí.  Pevnost povrchu je závislá 
na kvalit! podkladní vrstvy a kvalit! zvolené vyrovnávací nivela&ní hmoty. Doporu&ujeme pou'ít nivela&ní hmotu s pevností v tlaku
40 MPa a více – Nivela%ní hmota Extrém NE 30, Nivela%ní hmota expresní SL 52 apod.
Nát&r uzavírací Aqua Sealing AS 1000 je na bázi vodou emulgovateln#ch epoxidov#ch prysky"ic, tedy je paropropustn# a m('e 
b#t aplikován i na vlh&í podklad (do 6% CM). Varianta nát!ru s ozna&ením AS 1000 je v matném provedení, varianta AS 1500 pak 
vytvá"í leskl# povrch. 
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Lepení obklad' a dla!eb v chemicky zatí!en"ch prostorách17.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad podklad musí spl)ovat po'adavky +SN 74 4505

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg; 25 kg 

naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte zaschnout cca 30 minut

3
Nivela&ní hmota podlahová 
FSM 20

1,6 kg / m2 
a 1 mm 

25 kg
vyrovnání podkladu do 10 mm,
dal%í aplikace po 24 hodinách

4
Lepicí malta epoxidová
EKY 91

 cca
3,0 kg / m2 

6 kg
chemicky odolná, dvouslo'ková, pro vrstvy 
do 5 mm, spárování po 24 hodinách

5 dla'ba, obklad   
podle charakteru chemického zatí'ení zvolte 
po'adovanou odolnost dla'by a obkladu

6
Spárovací malta 
Epoxy FMY 90

cca
0,5 kg / m2 

6 kg
dvouslo'ková, v cca 120 barvách dle vzorníku 
RAL , pro %í"ku spáry do 10 mm, 
pochozí po 24 hodinách

V p"ípad! pou'ití epoxidové lepicí malty není zpravidla nutné pou'it hydroizola&ní st!rku pod dla'bu. Spárovací maltu
naná%ejte pomocí speciálního ná"adí. M!jte na pam!ti, 'e tuhnutí a tvrdnutí epoxidov#ch materiál( probíhá a' od teploty
cca 12°C. Zne&i%t!n# povrch dla'dic epoxidov#m materiálem o&ist!te do15 minut vodou pomocí tvrdé houby.  
Oblasti pou'ití mohou b#t nap". chemické laborato"e, my&ky motorov#ch vozidel, nádr'e s pitnou i u'itkovou vodou, láz-
n!, jatka, mlékárny, pivovary, kuchyn!, akumulátorovny apod.
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Lepení obkladu v bazénech18.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad
optimálním podkladem je vodostavebn# beton 
podle ISO 7031 a +SN EN 206 

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg; 25 kg 

penetrace na nasákavé podklady, naná%ejte
vále&kem v jedné vrstv!, doba schnutí cca 15 minut

3 T!snicí folie DF 2K 3,0 kg  / m2 9 kg; 18 kg
37,5 kg

dvouslo'kov# materiál, naná%ejte zubovou 
st!rkou, uhla$te, vrstva musí b#t celistvá
a v tlou%*ce min. 2 mm

4 T!snicí páska DB 70 1,02 m / bm 
10 bm
50 bm 

vodot!sné a pru'né p"emost!ní kritick#ch 
spár, zapracujte do hydroizola&ní st!rky

5
T!snicí man'eta
DZ 35 nebo DZ 70

 1 ks 
ut!sn!ní prostup(, zapracujte
do hydroizola&ní st!rky

6 Lepicí malta Flex KGF 65 3,0 kg  / m2 25 kg
pou'ijte zubovou st!rku odpovídající velikosti 
a charakteru rubové strany dla'dice, spárování 
po 24 hodinách  

7 Spárovací malta Extrém FME 80 cca 
0,5 kg / m2

8 kg
20 kg

bílá, %edá, st"íbro%edá,
pro %í"ku spáry 2 a' 10 mm

8 Silikon Aqua SIL 80 1 kartu%e
na 10 bm

310 ml
silikon pro spáry trvale umíst!né pod hladinou
vody, barva %edá, spáru nejprve opat"ete 
Spárovou %)(rou vhodného pr(m!ru

Dbejte na pe&livou práci zejména p"i naná%ení hydroizola&ní st!rky. V p"ípad! bazén( s mo"skou vodou nebo nádr'í s agre-
sivními vodami pou'ijte Lepicí maltu epoxidovou EKY 91 a Spárovací maltu Epoxy FMY 90.
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Lepení dla!by na podklad s podlahov"m vytáp#ním19.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad cementov# pot!r nebo beton, vlhkost max. 5% 

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg; 25 kg 

naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte zaschnout cca 15 minut

3 topná roho'   
topnou roho' rozlo'te dle návodu a zafi xujte 
k podlaze, vyu'ijte samolepící pásky na roho'i

4
Nivela&ní hmota podlahová
FSM 20

1,6 kg / m2

a 1 mm vrstvy
25 kg

pro tlou%*ku vrstvy do 10 mm, roho' zalijte 
tak, aby byla pln! zakryta, doba tuhnutí
a tvrdnutí 24 hodin

5
Lepicí malta Flex
MAXIMO M 41

 1,5 kg / m2 13 kg
fl exibilní lepicí malta s extrémn! nízkou 
spot"ebou, pro maltové lo'e 2 a' 15 mm, 
spárování mo'né po 12 hodinách

6 dla'ba   

7 Spárovací malta FM 60 0,5 – 0,9 / m2 2 kg; 8 kg; 
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm, 25 barevn#ch odstín(, 
t"ída CG2, vodoodpudivá, fl exibilní,
pochozí po 24 hodinách

Lepíte-li dla'bu na vytáp!n# podklad, a* u' se jedná jen o topnou roho' nebo pot!r se zabudovan#m podlahov#m v#táp!ním,
v'dy je bezpodmíne&né nutné pou'ít kvalitní fl exibilní lepicí i spárovací maltu. Malty by m!ly b#t zkou%eny podle +SN EN 
12002 a jejich klasifi kace (minimáln! ve t"íd! S1) by m!la b#t dolo'ena v p"íslu%ném prohlá%ení o vlastnostech.
V p"ípad! podkladu na bázi kalciumsulfátu, tedy anhydritu, pou'ijte systémové v#robky: penetraci Základ Supergrund D4 
"ed!n# vodou v pom!ru 1:1 a k zalití topné roho'e pak Nivela%ní hmotu na anhydrit CA 40.
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Lepení dla!by
na balkon& a terase20.

Lepení dla!by na balkon# a terase20.

MUREXIN spol. s r.o. , Brn!nská 679, 664 42 Mod"ice, Tel.: +420 548 426 711, Fax: +420 548 426 721, e-Mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.com

poz. v"robek spot#eba  balení co je d$le!ité

1 podklad
podklad zbavte nesoudr'n#ch vrstev,
o&ist!te, vlhkost max. 5%

2 Základ hloubkov# LF 1 0,1 kg / m2 1 kg; 5 kg
10 kg; 25 kg 

naná%ejte vále&kem v jedné vrstv!,
nechte zaschnout cca 30 minut

3 Malta vyrovnávací AM 20 1,6 kg / m2 a 1 mm 25 kg
vyrovnání podkladu do 20 mm se spádem min. 
1,5%, dal%í aplikace po 2 hodinách

4 T!snicí páska DB 70 1,02 m / bm
10 bm 
50 bm

vodot!sné a pru'né p"emost!ní kritick#ch 
spár, zapracujte do hydroizola&ní st!rky

5 Profi l balkónov# Murexin Profi n   zapracujte do hydroizola&ní st!rky

6
T!snicí folie 
Hydro Basic 2K

 1,5 kg / m2 
a 1 mm

sada 20 kg
naná%ejte st!rkou ve dvou krocích
s odstupem 4 hodin, lepení po 24 hodinách, 
minimální vrstva 2,0 mm

7 Lepicí malta Profi fl ex KPF 35 3 kg / m2 25 kg
fl exibilní lepicí malta t"ídy C2TE,
spárování po 24 hodinách

8 dla'ba   
zvolte skute&n! mrazuvzdornou 
a protikluznou dla'bu

9
Spárovací malta
FM 60

0,5 – 0,9 kg / m2 2 kg; 8 kg 
25 kg

pro spáry %í"ky 2 – 7 mm, 25 barevn#ch
odstín(, t"ída CG2, pochozí po 24 hodinách

10
Silikon sanitární 
SIL 60

1 kartu%e 
na 10 bm

310 ml
25 barevn#ch odstín(, vypln!ní styk( st!na 
x st!na, st!na x podlaha 

Dbejte na vytvo"ení dostate&ného spádu a dokonalé provedení hydroizolace!


