
MUREXIN. Ami tart.

Kívül belül
szárazon tart! 

1 KS Folyékonyfólia
Hydro Basic 2K 
Vastagfólia



Tartós vízszigetelés gyorsan, 
ellenőrizhető minőségben!

A vízszigetelés szükségessége 
egy igényes kivitelezés során ma 
már nem kérdés. Ahhoz, hogy  
a felületre kerülő víz hosszú távon 
se károsítsa az épület szerkezetét, 
a megfelelően előkészített alapfelü-
letet el kell látni kenhető vízszigetelő 
anyagokkal.

Murexin 1 KS Folyékonyfólia
Gyorsan száradó, rendkívül kiadós, oldószermentes, nem vízáteresztő, egykomponensű, tartósan elasztikus, hézag- és  
varratmentes kenhető szigetelés. Kizárólag beltérben alkalmazható, közvetlenül a kerámia burkolatok alatt (pl.: zuhanyzókban, 
tusolókban, fürdőszobákban) nyomás nélkül lefolyó víz ellen. EN 14891 szerint DM besorolásnak, az ÖNORM B 3407 W1 – W4 
szabványoknak, a ZDB előírása szerinti A0 nedvességterhelési osztálynak és az A igénybevételi osztálynak megfelel. Az 1 KS  
Folyékonyfólia felhordása mindig 2 munkafolyamatban történik. Rétegvastagság 2 rétegben: min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. 

Anyagszükséglet: 0,8 kg / m2 / 2 réteg (0,5 mm vastagságban); 1,5 kg / m2 / 2 réteg (1,0 mm vastagságban). 
Száradási idő: átdolgozható (1. réteg): kb. 15 perc, burkolható: kb. 3 óra,  
terhelhető: kb. 6 nap után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

Kiszerelés:  7, 14, 25 kg
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A tartós, biztos szigetelés feltétele a vízszigetelés két rétegben történő felhordása is. A Murexin 1KS  
Folyékonyfólia kék és sárga színben is elérhető, így ha biztosan tudni szeretnénk hogy az anyag  
megfelelő vastagságban felhordásra kerül, először a kék, majd a sárga folyékonyfólia felhordásának  
folyamatát követni tudjuk. A két különböző színű 1KS Folyékonyfólia felhasználásával lehetőség van  
a két réteg felvitelének utólagos igazolására, visszaellenőrzésére is. Az első réteg 1 KS Folyékony-
fólia felhordása után (kb. 15 perc) már felhordható a második réteg. A felület 3 óra után burkolható  
C2 minősítésű Murexin ragasztóval így akár 1 nappal is lerövidülhet a munkafolyamat. Az új  
Murexin 1 KS Folyékonyfólia rendkívül kiadós és biztosan tart. Az anyagszükséglet változása miatt  
a négyzetméterre vetített anyagköltség is kedvezőbb lehet a korábbi 1 KS Folyékonyfóliához képest.



Biztos vízszigetelés 
az időjárás viszontagságai ellen is.

A teraszok, erkélyek ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, így burkolásuk 
előtt külön figyelmet kell fordítani a vízszigetelésre is. A kültéri burkolatok különleges 
igénybevételnek van kitéve, ezért a tartós használat érdekében mindenképpen alkalmazni 
kell a vízszigetelő rendszereket.

•  Kül- és beltérben is alkalmazható 

•  Kétkomponensű kenhető vízszigetelés

•  Teraszokra, erkélyekre, kisebb családi medencékbe

•  Közvetlenül a hidegburkolatok alá

Hydro Basic 2 K Vastagfólia
Hidraulikus kötésű, oldószermentes, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű szigetelés. Kül- és beltérben 
alkalmazható, hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alá zuhanyzókban, tusolókban, fürdőszobákban,  
teraszra, erkélyre valamint medencékbe. Megfelel az EN 14891 CM O és az ONR 22207 W1-W4 szabványoknak, valamint a ZDB 
előírása szerinti A0 és B0 nedvességterhelési osztályoknak. Keverési arány: A komp. : B komp = 3:1. A Hydro Basic 2 K Vastagfólia 
felhordása mindig 2 munkafolyamatban történik. Ajánlott minimális rétegvastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva.

Anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm

Átdolgozható: (1. réteg) kb. 4 óra, burkolható: kb. 24 óra, terhelhető: kb. 4 nap után  
(alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

Kiszerelés: 20 kg
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A tökéletes rendszerhez

Murexin Kft. 
1103 Budapest, Noszlopy utca 2. • Telefon: +36 1 262 6000 • Fax: +36 1 261 6336 • E-mail: murexin@murexin.hu

Tipp:
Javasolt először az oldalfelületek szigetelése és a rendszerkiegészítők elhelyezése, majd burkolása és 
ezután következhet a padlófelület szigetelése a rendszerkiegészítőkkel együtt, és a burkolás, mert így el 
lehet érni, hogy nem kell a szigetelésen közlekedni és nem történik rajta sérülés. 

A tartós vízszigeteléshez szükséges 
rendszerkiegészítő termékek a következők:

• Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalag

• Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalag 
külső és belső sarok

• Murexin DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag

• Murexin DZ 35 és DZ 70 Szigetelőmandzsetta

• Murexin AE 35 Szigetelőmandzsetta (Gully)

A kenhető vízszigetelések felhordása előtt 
a sarok- illetve a fal- és padlócsatlakozá-
soknál, illetve a csőáttöréseknél és a lefo-
lyónál vízszigetelő rendszerkiegészítőket 
kell elhelyezni kül- és beltérben egyaránt.  
A vízszigetelő rendszerkiegészítők elhelye-
zésénél mindig a friss kenhető vízszigetelő 
anyagba kell belehelyezni a Hajlaterősítő 
szalagokat vagy a Szigetelőmandzsettákat 
(kivéve a Murexin DBS 50 Öntapadó hajlat- 
erősítő szalag).

DB 70 Hajlaterősítő szalag
Szövettel ellátott, elasztikus, vízzáró hajlaterősítő szalag. Két oldalon kiálló szövettel, egy szövetmentes 
résszel, mely kétoldali filccel van ellátva az optimális beágyazáshoz. Falon és padlón a kenhető szigetelések  
rendszereleme. Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható.

DB 70 Hajlaterősítő szalag külső és belső sarok
A gyárilag speciálisan kialakított pozitív és negatív sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál 

kell elhelyezni.

DBS 50 Öntapadó hajlaterősítő szalag
Az öntapadó hajlaterősítő szalag, falon és padlón a fugacsatlakozásoknak és a sarokfugáknak az áthidalá-
sára és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme. Erősen elasztikus, öntapadó  
butilkaucsukkal bevonva.

DZ 35 és DZ 70 Szigetelőmandzsetta
Kétoldali szigetelőmandzsetta filckasírozással. Nagy elasztikussággal rendelkezik a terhelések során.  
A mandzsettával a különböző méretű csőátveztéseket lehet szigetelni. A Szigetelőmandzsetta nem ereszti 
át a vizet. A mandzsetta a szigeteléseknek a rendszerelemét képezi (vízbekötés/-elvezetés)  
a Murexin szigetelőtermékekkel, illetve rendszerekkel együtt.

AE 35 Szigetelőmandzsetta (Gully)
A vízszigetelés rendszereleme a padlón. Mindkét oldalán szövettel ellátott, vízzáró, rugalmas, alkáliálló.


