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MMUURREEXXIINN  VVAASSTTAAGGFFÓÓLLIIAA  

 

 

 
 
Termék:  A Murexin vastagfólia  kétkomponensű, oldószermentes, cement – polimer-

diszperzió bázisú, vízzáró de páraáteresztő, UV-stabil, tartósan rugalmas, 
varrat- és hézagmentes, fagyálló kenhető vízszigetelés,  kül-, és beltéri 
felhasználásra. 

 
Német neve: Dichtfolie 
 
Műszaki jellemzők: Konzisztencia: kenhető massza 
(+20 °C -on) ‘A’ komponens: fehér folyadék 
 ‘B’ komponens: fehér por 
 Keverési arány: 1:2 (A : B) tömegszázalék 
 Rétegvastagság: minimum 2 mm (ált. 2,3-2,6 mm) 
 Páradiffúziós együttható (μ) 4400 
 Pihentetési idő: nincs 
 Feldolgozhatósági (fazék-) idő: kb. 1 óra  
 Burkolható / vízálló: kb. 24 óra elteltével 
 Teljes kötésidő: kb. 8 nap 
 Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2 1 mm rétegvastagságnál 
  ( 3,0 kg/m2/2 mm) 
 Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C aljzat- és léghőmérséklet felett 
 Alk. hőmérséklet-tartomány: -35 oC – 80 oC 
 Víznyomással szembeni ellenállás: pozitív oldalról: 7 bar  
  negatív oldalról: 2-4 bar  
 
Kiszerelés: 9 kg-os műanyag vödör, (A+B komp.) 18 kg-os műanyag vödör, (A+B komp.) 

37,5 kg zsák+műa. Kanna (A+B) komp.) 
 
Tárolás, szállítás: Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig. 
 
Alkalmazási terület: A Murexin vastagfólia alkalmas kül- és beltéri felületek, helyiségek 

nedvesség, üzemi- és használati víz, valamint víznyomás elleni szigetelésére 
ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva, a műszaki ismertetőben 
leírtak betartásával, és a rendszer-kiegészítők együttalkalmazásával.  

 - Jellemző alkalmazási területek: fürdők, zuhanyzók, üzemi konyhák, WC-
helyiségek, teraszok, erkélyek, függőfolyosók, homlokzatok, úszómedencék,  
ivóvíz-tárolók, stb. vízszigetelése. 
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Nem alkalmazható: A Murexin vastagfólia nem alkalmas vegyileg terhelt szigetelések 
készítésére. Ne tegyük ki burkolás előtt nedvesség-, mechanikai-, fagy- és 
hőhatásnak. 

 
Alapfelület: A Murexin vastagfólia felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre  

 ( gipsz-, cement-, mészcement vakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, 
poliészter, keményhab-lemez, fém és kerámia felületekre. Az alapfelületnek 
szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, valamint 
festék- és egyéb  leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól mentesnek kell 
lennie. Egyenetlen cementkötésű alapfelületeket a vastagfólia felvitele előtt 
oldalfalfelületeken Murexin Kiegyenlítőhabarccsal, aljzatokon Murexin 
Kiegyenlítő-habarccsal, vagy Murexin Önterülő aljzatkiegyenlítővel ajánljuk 
kiegyenlíteni. Padló- ill. falfűtés esetén a beton legalább 20 napos legyen és 
szabályos felfűtési próbával rendelkezzen. 

 
Feldolgozás: -Fokozott nedvszívó képességgel rendelkező alapfelületek előkezeléseként a 

szigetelendő felületet MUREXIN UNIVERZÁLIS EMULZIÓ vagy MUREXIN 
ELASTOPLAST 1:1 – 1:2 arányú vizes elegyével illetve MUREXIN LF 
MÉLYALAPOZÓVAL, gipszkötésű alapfelületeknél MUREXIN GIPSZ-
ALAPOZÓVAL, tiszta ecset vagy szőrmehenger segítségével kenjük át, majd 
kb. 15 perc /gipszalapozónál 4 óra/ száradás után (mielőtt a felület beszáradna 
– ún. ‘mattnedves állapot’-ban) hordjuk fel a felületre a Murexin vastagfóliát. 
Erősen nedvszívó alapfelületek esetén az alapfelület előkezelését ismételjük 
meg.  

 -A Murexin vastagfóliát az előírt keverési arányban (por : folyadék = 2 : 1) 
gépi keverő-berendezéssel – keverőszárral – keverjük össze úgy, hogy az 
összes por-komponenst az összes folyadékkomponenshez adagoljuk, 
csomómentes masszává keverjük. Keverési időtartam: min. 3 perc. 

 -A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket ( 
hajlat-, sarok- és pontmegerősítéseket) helyezzük el úgy, hogy magával a 
vastagfólia anyagával ragasszuk fel a felületre. 

 -Az összekevert masszát pihentetési idő nélkül, közepes fogazott glettvassal (6 
mm) hordjuk fel az előkészített felületre. Kültérben és víznyomásnak kitett 
helyeken mindenképpen, egyéb esetekben pedig az egyenletes minőség 
elérése érdekében ajánlott a teljes felület MUREXIN ÜVEGSZÖVETHÁLÓVAL 
történő erősítése. A MUREXIN ÜVEGSZÖVETHÁLÓT az első réteg friss 
vastagfóliára fektetjük (szövetszéleken 10 cm-es átfedéssel), a glettvas 
fogazott felével belenyomjuk a hálót úgy, hogy a vastagfólia a réseken 
kitüremkedjen, majd sima glettvassal elsimítjuk. Ha első rétegben kevés 
anyagot vittünk fel, akkor a végső simításkor egészítsük ki addig, míg 
egyenletes, sík felületet nem kapunk. 

 -Praktikusan először az oldalfalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva 
burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását. Így 
elérhetjük, hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk. 

 -Friss felületet erős napsugárzástól, csapadéktól védeni kell. Kültérben ajánlott 
a fagyállóság növelésére a szigetelés legalább 1%-os lejtését biztosítani. 

 
Tisztítás:  Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan. 
 
Maradék elhelyezése: Nem minősül veszélyes hulladéknak. Kikeményedni hagyni, építési 

törmelékként kezelni. Csatornahálózatba juttatni nem szabad. 
 

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem 
terhelheti cégünket és sem szerződéses jogviszonyt sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem testesít meg. Termékeink minőségét 
mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az 
alkalmazás során felmerülő korlátozásokra.  Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul 
feltűntetni. Azon adatok, melyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk, nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem 
formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint 
szakemberrel történő kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti. 
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Rendszerkiegészítők:  MUREXIN HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG kritikus hajlatok, élek sáverősítésére 
 MUREXIN SAROKERŐSÍTŐ SZALAG pozitív és negatív sarkok (90o) elő-

ragasztott erősítőszalagja  
 MUREXIN SZIGETELŐKARMANTYÚ csőáttörések szigeteléserősítésére 
 MUREXIN LEFOLYÓSZIGETELÉS padlóösszefolyók szigeteléserősítésére 
 MUREXIN ÜVEGSZÖVETHÁLÓ felületszigetelések erősítésére 
 -Burkolatragasztáshoz MUREXIN FLEX CSEMPERAGASZTÓT, fugázáshoz 

MUREXIN FLEX FUGÁZÓT használjunk. 
 
Minőségbiztosítás: Saját laboratóriumi ellenőrzés, ISO 9001:1994, illetve folyamatos ÉMI 

bevizsgálás. 
 
Munkavédelem:  Munkavégzés során védőkesztyűt és védőszemüveget kell használni.  
 Bőrfelületre kerülve bő vízzel lemosni, ha szembe kerül, tiszta bő vízzel 

kiöblíteni, ha szervezetbe kerül vagy egyéb panasz fellépésekor orvoshoz kell 
fordulni.  

 
Tűzvédelem:  Nem éghető, nem tűzveszélyes. 
 
Megjegyzés:  Speciális termék szakemberek által történő felhasználásra. A műszaki 

leírásban szereplő útmutatásokat pontosan be kell tartani! Garanciát csak 
termékünk minőségére tudunk vállalni, és nem a sikeres feldolgozásra, mivel 
ez nem az ellenőrzésünk alatt történik. Rendszerben alkalmazva magasabb 
minőség érhető el. Kérjük, vegye igénybe szakembereink segítségét. 

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