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Škárovacia malta FM 60 Premium
 redukovaná prašnosť
 pre škáry 0,5 - 7 mm
 veľký vodoodpudivý efekt 
 vysoká oteru odolnosť
 dokonalá farebná stálosť
 ľahká spracovateľnosť
 odolnosť proti plesniam
 25 trendových farieb
 pre interiér aj exteriér

Popis výrobku:
Pružná prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, škárovacia 
malta s vodoodpudivým efektom. Vhodná pre styk s potravinami. 
Vďaka prepracovanej receptúre sa jednoducho spracúva a výsled-
né škáry sú farebne jednotné s dokonalým povrchom.
Malá nasiakavosť a veľmi veľká oteruodolnosť zaručuje zvýšenú 
odolnosť voči plesniam a mikroorganizmom a súčasne aj zvýšenú 
odolnosť voči zašpineniu.

Použitie:
Na škárovanie stien a podláh, v interiéri a exteriéri na škárovanie škár o šírke 0,5 až 7 mm. Vhodná 
pre škárovanie keramických obkladov, dlaždíc, obkladových dosiek, mozaiky, aj na podlahovom 
vykurovaní.

Technické údaje:
Spotreba: cca 0,2 – 0,9 kg/m2

Spotreba vody: 0,24 l/kg
• pre farby antrazit, bali, mittelbraun, rot: 0,22 l/kg
• pre farby schwarz: 0,20 l/kg

Pre šírku škár: 0,5 – 7 mm
Doba spracovania: cca 2 hod.
Pochôdzna po: cca 24 hod

Skladovanie: V suchu na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov.
Balenie: 2, 4, 8 kg pap.krabica; 25 kg pap.vrece
Spracovanie:
Odporúčané náradie:
Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, gumená stierka, 
škárovacie hladidlo s molitanom, vedro na vodu. Náradie ihneď po použití očistite vodou.
Podklad:
Lepiaca malta pod obkladmi a dlažbou musí byť dostatočne vysušená, vytvrdnutá. Zvyšky lepi-
acej malty zo škár odstráňte. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť 
znečistené látkami znižujúcimi prídržnosť škárovacej malty. Dlažbu/obklad pred škárovaním 
umyte, zbavte prachu, nečistôt a iných látok ktoré by mohli spôsobiť zafarbenie, poškodenie 
škárovacej malty. 
Miešanie:
V čistej miešacej nádobe miešaním pomocou nízkootáčkového miešadla pripravte homogénnu 
zmes bez hrudiek. Dodržujte predpísané množstvo zámesovej vody určenej pre jednotlivé farby.
Po zmiešaní nechajte odležať približne 2min. a opäť krátko premiešajte. Škárovacia malta má mať 
po zamiešaní maltovitú konzistenciu, nie konzistenciu nivelačnej hmoty! Zmiešanie s nadmerným 
množstvom vody môže spôsobiť estetické a funkčné poruchy škárovacej malty!
Spracovanie:
Nanášajte gumenou stierkou šikmo, diagonálne na smer škáry. Keramickú dlažbu vyčistite po 5 
- 15 minútach čistou vodou a mäkkou špongiou. Po uschnutí umytím s čistou vodou odstráňte ce-
mentový film z povrchu obkladu/dlažby. Zabráňte vzniku mlák z čistiacej vody na povrchu škár. Po 
zaškárovaní chráňte povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) po dobu cca 24 hodín. Pre 
zachovanie rovnomernosti farebného odtieňa škárovacej malty je dôležité, aby lepiaca malta bola 
pred škárovaním dobre vyschnutá a aby bola zo škár rovnomerne odstránená. Zhoda farebného 
odtieňa je zabezpečená len v rámci jednej výrobnej šarže!



Silikónové tesnenie škár SIL 60
 UV stabilný
 zvýšená odolnosť voči baktériám a plesniam
 25 trendových farieb

Popis výrobku:
Jednozložkový, vodotesný, UV žiareniu a plesniam odolný 
škárovací tmel na báze silikónu s trvalou pružnosťou min. 20%.

Použitie:
V interiéri a exteriéri pre škárovanie dilatačných škár, styku  
stena – stena, stena – podlaha, spoje keramiky a vaní, sprcho-
vacích kútov, dverných a okenných rámov, zlepenie rôznorodých 
materiálov.

Technické údaje:
Spotreba: 1 balenie vystačí na cca 10bm, pri 

šírke škáry 5mm
Zaťažiteľný: po cca 2-3 dňoch
Miera pružnosti: cca 20%

Tepelná odolnosť: od -40°C do +200°C
Zavädnutie: po cca 15 min
Teplota počas spracovania: +5°C - +35°C

Skladovanie: Skladujte v pôvodných neotvorených obaloch, v suchej miestnosti na drevených 
roštoch. Chráňte pre mrazom
Skladovateľnosť: 18 mesiacov.
Balenie: 310 ml kartuše

Spracovanie:
Odporúčané náradie:
Aplikačná pištoľ na silikóny, gumená škárovacia stierka pre nanášanie tmelu, krepová lepiaca 
páska.
Podklad:
Odstráňte zvyšky lepiacej malty zo škáry. Dlažbu/obklad pred škárovaním umyte, zbavte prachu, 
nečistôt a iných látok ktoré by mohli spôsobiť zníženie prídržnosti silikónu.
Okraje dlaždíc prelepte lepiacou páskou, ktorú ihneď po nanesení tmelu a vyhladení škáry 
odstráňte. Pri škárovaní hlbokých škár vložte do škáry polyetylénový Murexin Škárovací povraz. 
Vyvarujte sa spojenia silikónu s povrchom dna škáry. Toto trojbodové spojenie je nežiadúce. Pre 
zaistenie trvalého pohybu a pružnosti je nutné dvojbodové spojenie (len hrán dlažby alebo obkla-
du), ktoré dosiahnete pomocou použitia vyššie uvedeného Škárovacieho povrazu.
Spracovanie:
Podľa šírky škáry odrežte aplikačný nástavec a vytláčajte silikón do škáry pomocou aplikačnej 
pištole. Pretmelené škáry postriekajte s Murexin Aplikačným postrekom UG1 a vyhlaďte prstom,
alebo stierkou namočenou v Murexin aplikačnom postreku UG1. Zhoda farebného odtieňa je 
zabezpečená len v rámci jednej výrobnej šarže!
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Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Najkrajšie farby škár  
od Murexinu!



Základné systémové riešenia Murexin  
pre obklady a dlažbu.
Riešenie pre obklady a dlažby v interiéri:
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1. Podkladový betón; 2. Penetrácia - Hĺbkový základ LF 1; 3. Hydroizolačná membrána - Tekutá  
fólia 1 KS, (Objektová tekutá fólia Rapid 1K); 4. Izolačná páska DB 70; 5. Lepica malta - Pružná 
lepiaca malta šedá KGF 65; 6. Škárovacia malta - Škárovacia malta FM 60 Premium;  
7. Škárovací povrazec a Silikónové tesnenie škár SIL 60

Riešenie pre obklady a dlažby v exteriéri:

1. Podkladový betón; 2. Penetrácia - Hĺbkový základ LF 1; 3. Hydroizolačná membrána - Profi tesniaca 
fólia PD 1K, (Tekutá fólia 2KS); 4. Izolačná páska DBS 50; 5. Lepica malta - Pružná lepiaca malta 
šedá KGF 65; 6. Škárovacia malta - Škárovacia malta FM 60 Premium; 7. Škárovací povrazec a 
Škárovací tmel X-Bond MS-D 80

*  Tieto riešenia sú len odporúčaním a nenahrádzajú posúdenie reálneho stavu a podmienok našimi pracov-
níkmi a nimi navrhnuté riešenia.



Viac  
informácií o 
produktoch 
nájdete tu.

Rakúsko: Murexin AG (Zentrale)
Headquarter and distribution, Germany, France, Italy 
and International
A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach 
Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187 
E-Mail: info@murexin.com

Maďarsko: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Česká republika: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Poľsko: Murexin Polska sp. z o.o. 
PL-03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A
Tel.: +48/22/884 77 55, Fax: +48/22/814 53 31 
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Švajčiarsko: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Russland: OOO МУРЕКСИН  
(Murexin GmbH.)
141980 Dubna, Moscow Region 
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation 
Tel.: +7/496/212 85 79, Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: info@murexin.ru

Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 4/2014.
Upozorňujeme, že použité fotky sú symbolické fotky a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne 
uvedené ako referenčné objekty.

Murexin s.r.o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11 
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220, E-Mail: murexin@murexin.sk
www.murexin.sk


