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MMUURREEXXIINN  FFOOLLYYÉÉKKOONNYYFFÓÓLLIIAA  

  

  

  
  
  
Termék:  A Murexin Folyékonyfólia felhasználásra kész, egykomponensű, oldószer-

mentes, polimer kötésű, víz- és párazáró, tartósan rugalmas, varrat- és hé-
zagmentes kenhető vízszigetelés beltéri felhasználásra. 

Német neve: Flüssigfolie 

Műszaki jellemzők: Konzisztencia: kenhető sárga massza 
(+ 20 oC-on) Rétegvastagság: minimum 1 mm 
 Húzó-tapadó szilárdság: > 1,57 N/mm2  
 Pihentetési idő: nincs 
 Feldolgozhatósági idő: nincs korlátozva 
 Burkolható: kb. 24 óra elteltével 
 Teljes kötésidő: kb. 8 nap 
 Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2 1 mm rétegvastagságnál 
 Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C aljzat- és léghőmérséklet felett 

Kiszerelés: 7 kg-os műanyag vödör 
  14 kg-os műanyag vödör 
 25 kg-os műanyag vödör 

Tárolás, szállítás: Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig 
(Fagyveszélyes!) 

   
Alkalmazási terület: A Murexin Folyékonyfólia alkalmas beltéri helyiségek (fürdők, konyhák, WC- 

helységek, stb.) nedvesség, üzemi és használati víz elleni szigetelésére, ragasz-
tott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva, a műszaki ismertetőben leírtak 
betartásával, és a rendszerkiegészítők együttes alkalmazásával.  

 A Murexin Folyékonyfólia nem alkalmazható: 
 - kültérben (pl. teraszok, lábazatok), 
 - víznyomásnak kitett felületeken (pl. úszómedencék, víztárolók), 
 - melegburkolatok alatt, 
 - szabadon maradó felületként (burkolat nélkül) a mechanikai védelem hiánya 

miatt, 
 - agresszív nedvesség ellen (pl. pincék talajnedvesség elleni szigetelése) ! 

 A Murexin Folyékonyfóliát ne tegyük ki burkolás előtt közvetlen és tartós 
nedvesség-, mechanikai és nagyobb fagy- és hőhatásnak. A burkolást különös 
körültekintéssel végezzük. 
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Alapfelület: A Murexin Folyékonyfólia felhordható cement- és gipszkötésű alapfelüle-
tekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), 
fa, poliészter, keményhab lemez, fém és kerámia felületekre. 

 Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, 
olaj-, festék- és egyéb  leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól mentesnek 
kell lennie. Egyenetlen cementkötésű alapfelületeket a folyékony fólia felvitele 
előtt oldalfalfelületeken Murexin Kiegyenlítőhabarccsal, aljzatokon Murexin 
Kiegyenlítőhabarccsal vagy Murexin Önterülő aljzatkiegyenlítővel ajánljuk ki-
egyenlíteni. 

Feldolgozás: Nedvszívóképességgel rendelkező alapfelületek előkezeléseként a szigetelendő 
felületet Murexin LF mélyalapozóval, gipszkötésű alapfelületeknél Murexin 
Gipszalapozóval, tiszta ecset vagy szőrmehenger segítségével kenjük át. Majd 
kb. 15 perc /Gipszalapozónál 4 óra/ száradás után (mielőtt a felület beszáradna 
– ún. „mattnedves állapot”-ban), a Murexin Folyékonyfóliát habszivacs vagy 
gyapjúhengerrel, esetleg glettvassal közvetlenül a vödörből egyenletes 1 mm 
vastag rétegben hordjuk fel a felületre. Erősen nedvszívó alapfelületek esetén 
az alapfelület előkezelését ismételjük meg. Munka szüneteltetésekor a vödör 
fedelét zárjuk vissza. 

Rendszerkiegészítők: Murexin Hajlaterősítő szalag - kritikus hajlatok, élek sáverősítésére 

 Murexin Hajlaterősítő szalag kiegészítői - pozitív és negatív sarkok (90°) előra-
gasztott erősítései 

 Murexin Gully szigetelés - padlóösszefolyók szigetelésének erősítésére 

 A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket helyez-
zük el, úgy hogy magával a Folyékony fólia anyagával ragasszuk fel a felület-
re. Praktikusan először az oldalfalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva 
burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így elér-
hetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk.  

 Burkolatragasztáshoz Murexin Flex csemperagasztót, fugázáshoz Murexin Flex 
fugázót használjunk.  

Tisztítás: Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan. 

Maradék elhelyezése: Nem minősül veszélyes hulladéknak. Kikeményedni hagyni, építési törmelék-
ként kezelni. Csatornahálózatba juttatni nem szabad. 

Minőségbiztosítás: Saját laboratóriumi ellenőrzés ISO 9001:1994, illetve folyamatos ÉMI bevizsgá-
lás. 

Munkavédelem: Munkavégzés során védőkesztyűt és védőszemüveget kell használni. 

 Bőrfelületre kerülve bő vízzel lemosni, ha szembe kerül tiszta bő vízzel kiöblí-
teni, szervezetbe kerül, vagy egyéb panasz fellépésekor orvoshoz fordulni. 

Tűzvédelem: Nem éghető, nem tűzveszélyes. 

Megjegyzés: Speciális termék szakemberek által történő felhasználásra. A műszaki leírásá-
ban szereplő útmutatásokat pontosan be kell tartani! Garanciát csak termékünk 
minőségére tudunk vállalni, és nem a sikeres feldolgozásra, mivel ez nem az el-
lenőrzésünk alatt történik. Rendszerben alkalmazva magasabb minőség érhető 
el. Kérjük vegye igénybe szakembereink segítségét. 

 Ezzel a termékismertetővel az összes korábban kiadott felhasználási utasítás 
érvényét veszti.   

FFeennttii  mműűsszzaakkii  ttáájjéékkoozzttaattóónnkkaatt  ááttffooggóó  ttaappaasszzttaallaattaaiinnkk  vvaallaammiinntt  lleeggjjoobbbb  iissmmeerreetteeiinnkk  aallaappjjáánn  áállllííttoottttuukk  öösssszzee..  AAzz  iissmmeerrtteettőő  aallaappjjáánn  sseemmmmii  nneemműű  jjooggii  kköötteelleezzeettttsséégg  nneemm  
tteerrhheellhheettii  ccééggüünnkkeett  ééss  sseemm  sszzeerrzzőőddéésseess  jjooggvviisszzoonnyytt  sseemm  eeggyyéébb  aazz  aaddááss--vvéétteellii  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  ffeell  nneemm  ttüünntteetteetttt  kköötteelleezzeettttssééggeekkeett  nneemm  tteesstteessíítt  mmeegg..  TTeerrmméékkeeiinnkk  mmiinnőőssééggéétt  
mmiinnddeennkkoorr  aazz  eellaaddáássii  ééss  sszzáállllííttáássii  ffeellttéétteelleeiinnkkbbeenn  ggaarraannttáálljjuukk..  AA  hhiibbaalleehheettőőssééggeekk  kkoocckkáázzaattáánnaakk  eellkkeerrüüllééssee  éérrddeekkéébbeenn  ffeellhhíívvjjuukk  tteerrmméékküünnkk  ffeellhhaasszznnáállóóiinnaakk  ffiiggyyeellmméétt  aazz  
aallkkaallmmaazzááss  ssoorráánn  ffeellmmeerrüüllőő  kkoorrllááttoozzáássookkrraa..    TTeerrmméésszzeetteesseenn  lleehheetteettlleenn  lleennnnee  mmiinnddeenn  jjeelleennlleeggii  ééss  jjöövvőőbbeennii  aallkkaallmmaazzáássii  lleehheettőőssééggeett  ééss  ssppeecciiáálliiss  eesseetteett  hhiiáánnyyttaallaannuull  
ffeellttűűnntteettnnii..  AAzzoonn  aaddaattookk,,  mmeellyyeekkeett  aa  sszzaakkeemmbbeerreekk  rréésszzéérrőőll  iissmmeerrttnneekk  ffeellttéétteelleezzttüünnkk,,  nneemm  kkeerrüülltteekk  ffeellssoorroolláássrraa..  AA  ffeellhhaasszznnáállóó,,  kkiivviitteelleezzőő  nneemm  mmeenntteessíítthheettőő,,  aazzaazz  nneemm  
ffoorrmmáállhhaatt  jjooggoott  rreekkllaammáácciióó  bbeennyyúújjttáássáárraa  aa  kkéérrddéésseess,,  vviittaatthhaattóó  eesseettbbeenn  ttöörrttéénnőő  sszzóóbbeellii  ttáájjéékkoozzttaattááss  eesseettéénn,,  ssaajjáátt  ffeelleellőőssssééggéérree  eellvvééggzzeetttt  hheellyysszzíínnii  kkiipprróóbbáállááss  eesseettéénn,,  vvaallaammiinntt  
sszzaakkeemmbbeerrrreell  ttöörrttéénnőő  kkiivviitteelleezztteettééss  eesseettéébbeenn  sseemm..  JJeelleenn  mműűsszzaakkii  iissmmeerrtteettőő  úújjaabbbb  vváállttoozzaatt  kkiiaaddáássáávvaall  éérrvvéénnyyéétt  vveesszzttii..  
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