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Superzáklad D 4

Pružné lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 511

Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový spojovací a prídržný náter s obsahom
kremičitého piesku. Je vhodný na nenasiakavé podklady a po dostatočnom zriedení s
vodou aj na nasiakavé podklady v interiéri a
exteriéri.

Jednozložkové pružné lepidlo na MS báze,
bez obsahu vody. Vhodné na lepenie vlysových, mozaikových parkiet. Vhodné aj na lepenie viacvrstvých hotových parkiet.

Hĺbkový základ D 7

Aqua Základový gel AV 30

Bezriedidlový disperzný penetračný náter,
čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu podkladu. Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri
na savé podklady ako penetračný náter pod
všetky Murexin nivelačné hmoty.

Rýchloschnúca želatínová základovka a medzináter s vynikajúcou výdatnosťou a plnivosťou. Ideálna na vytvorenie dokonale rovného
povrchu.

Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50

Aqua parketový lak špeciál PS 90
Vodný lak určený na veľmi namáhané podlahy
ako sú chodby, kancelárie, tančiarne, telocvične. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti
mech. poškodeniu, výbornou spracovateľnosťou, pružnosťou. Vhodný na lakovanie drevených, palubových a korkových podláh.

Veľmi jemná, cementová, nivelačná hmota určená na dokonalé vyrovnanie podkladu. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín. Max.
hrúbka vrstvy: 10 mm. Vhodná aj na podlahové kúrenie.

Nano lak NT 100
Dvojzložkový parketový lak na vodnej báze,
využívajúci nanotechnológiu. Veľmi veľká
odolnosť proti namáhaniu a extrémna odolnosť proti poškriabaniu, vhodný na veľmi namáhané podlahy, školy, múzeá, kancelárie,
viacúčelové haly, telocvične. Vyznačuje sa
veľkou chemickou odolnosťou a ľahkou údržbou.

Nivelačná hmota Extrém NE 30
Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou
pevnosťou. Určená na vyrovnanie a prípravu
podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná
na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy
od 2 mm do 30 mm.

Impregnačný olej IP 90
C 40

Bezrozpúšťadlový podlahový olej k impregnácii parkiet a iných drevených podláh. Ponecháva drevenému povrchu jeho prirodzený
vzhľad a zároveň ho chráni pred špinou a vlhkosťou. Olej je možné na prianie prifarbiť.

DIN EN 13813

F10

Profesionálne lepidlo
na parkety LE 555
Umeloživičné lepidlo, obsahujúce rozpúšťadlo
s veľmi dobrou lepivosťou a vysokou počiatočnou pevnosťou aj na nenasiakavých poteroch. Na lepenie vlysových, hotových a mozaikových parkiet, 10 mm masívnych parkiet,
priemyselnej mozaiky a hotových veľkoplošných parkiet. Vhodné na lepenie na cementové potery, anhydridové potery, liaty asfalt,
drevotrieskové dosky.
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Parketový vosk LP 35
Ošetrovací prostriedok pre nenalakované,
nalakované a impregnované parkety. Stredná
protisklzová brzda.
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