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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

Grupa rabatowa: BAT

Żywica epoksydowa wzmacniająca IH 16
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, niewypełniona żywica epoksydowa przeznaczona do wzmocnienia piasz-
czących, kruchych i pylących podkładów podłogowych, do impregnacji porowatych, bardzo chłonnych, mineralnych 
podłoży takich jak jastrychy cementowe, czy płyty betonowe. Dzięki bardzo niskiej lepkości żywica doskonale wnika 
w podłoże i wzmacniania słabe podłoża mineralne. 
Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 0,3-0,7 kg/m² w zależności od chłonności podłoża
Czas obróbki: ok. 20 minut. (w temp. 20°C)
Temperatura obróbki: od +5°C do +30°C

9 kg komplet
7 kg BLE 1 szt., 1 paleta = 42 szt. komponent A 9002689154839 1 5483
2 kg BKA 1 szt., 1 paleta = 99 szt. komponent B 9002689154846 1 5484

      
EN 1504-2

Grupa rabatowa: KLT-03

Żywica epoksydowa 2K EP 170 Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170

Wysokiej jakości, dwuskładnikowa, niskoemisyjna żywica epoksydowa do odcinania podwyższonej wilgoci 
szczątkowej do max. 7%CM na podłożach betonowych i cementowych wewnątrz budynków. Żywica ma bardzo 
uniwersalne zastosowanie w budownictwie, przeznaczona również do gruntowania podłoży po przesypaniu piaskiem 
kwarcowym pod stosowanie mas wyrównawczych i szpachlowych, do gruntowania trudnych podłoży, do klamro-
wania rys i pęknięć. Po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym można uzyskać szpachlę lub zaprawę epoksydową do 
naprawy lub wyrównania podłoża. Do stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym po konsultacji. Do stosowa-
nia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Zużycie:   0,2 – 0,6 kg/ m² w zależności od zastosowania 

Jako odcięcie wilgoci szczątkowej – łączne zużycie min. 0,45 kg/ m² 
Czas na wykorzystanie: ok. 40 minut (+20°C)
Proporcje mieszania: A : B = 2 : 1 (wagowo)
4,5 kg EH
3 kg BLE 1 szt., 1 paleta = 80 szt. komponent A 9002689158844 1 5884
1,5 kg BKA 1 szt., 1 paleta = 198 szt. komponent B 9002689158851 1 5885

12 kg EH
8 kg BHO 1 szt., 1 paleta = 33 szt. komponent A 9002689158899 1 5889
4 kg BLE 1 szt., 1 paleta = 80 szt. komponent B 9002689158905 1 5890

30 kg EH
20 kg BLE 1 szt., 1 paleta = 16 szt. komponent A 9002689158868 1 5886
10 kg BKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt. komponent B 9002689158875 1 5887

        

Żywica 2K SI 60 Gießharz 2K SI 60

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica krzemianowo-poliuretanowa przeznaczona do klamrowania pęknięć  
w podkładach podłogowych i betonie, do zalewania, wypełniania i naprawy podłoży mineralnych oraz klejenia listew  
i kształtowników metalowych, z tworzyw sztucznych, kamienia i ceramiki. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zużycie: w zależności od rozwartości i głębokości pęknięcia; ok. 100 ml/mb pęknięcia o małej rozwartości  
Proporcje mieszania: 1:1
Czas użycia: ok. 10 min 

600 ml komplet 1 szt., 5 kompl./karton, 1 paleta = 39 kompl. 9002689151685 1 5168
300 ml KFL komponent A
300 ml KFL komponent B

Grupa rabatowa: KLT-03

2. Naprawa  podłoża

1. Wzmocnienie podłoża oraz odcięcie wilgoci szczątkowej   

Klamry do jastrychów HOCO Estrichklammer Hoco

Faliste klamry z wysokiej jakości stali nierdzewnej, przeznaczone do naprawy pęknięć w jastrychach. Do użycia  
w połączeniu z żywicą poliestrową 2K HOCO 24, żywicą 2K SI 60 lub żywicą epoksydową 2K EP 170. 
Zużycie: 5-7 szt./mb 

500 szt. KTN 500 szt./karton, 1 paleta = 270 kartonów (135 000 szt.) 9002689100515 1 0051Grupa rabatowa: KLT-03
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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

3. Wyrównanie podłoża

Uniwersalny preparat gruntujący DX 9 Spezial Haftgrund DX 9  
Zwiększający przyczepność, jednoskładnikowy, gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy grunt na bazie specjalnej 
dyspersji tworzyw sztucznych. Po wyschnięciu tworzy na gruntowanej powierzchni nieco lepką błonę, która zaraz 
po wyschnięciu może być pokrywana następnymi warstwami.  Preparat gruntujący przeznaczony do gruntowania 
chłonnych i niechłonnych podłoży. Jako grunt głębokopenetrujący może być stosowany na chłonnych mineralnych 
podłożach jak jastrychy cementowe, anhydrytowe, magnezjowe (również z ogrzewaniem podłogowym). Przeznaczo-
ny jako grunt sczepny przed nakładaniem mas szpachlowych i naprawczych oraz wyrównujących na podłoża nie-
chłonne jak płytki ceramiczne, lastryko, podłoża z pozostałościami klejów, powłoki epoksydowe, podłoża drewniane, 
metalowe, dobrze przeszlifowany i śrutowany asfalt, warstwy odcinające wilgoć resztkową na bazie epoksydów lub 
MS-polimerów (niezawierających lotnych zmiękczaczy). Nie nadaje się na podłoża poliuretanowe oraz nieprzeszlifo-
wane płyty OSB. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zużycie: 0,07 - 0,1 kg/m² w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia: 30-60 min. w zależności od rodzaju podłoża

10 kg KKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt. 9002689165415 16541

Grupa rabatowa: KLT-03

C 30

F7
DIN EN 13813

Drobnoziarnista masa naprawcza SF 83 Fein 
Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein
Szybkowiążąca oraz szybkoschnąca proszkowa, uszlachetniona dodatkiem żywic syntetycznych, drobnoziar-
nista specjalna masa szpachlowa. O bardzo dużej wytrzymałości i niskim poziomie naprężeń. Masa przezna-
czona do wyrównywania i naprawy powierzchni podłóg i ścian, do wyrównywania schodów i podestów oraz 
do wypełniania małych otworów i nierówności w podłożach betonowych. Do stosowania w warstwie o gru-
bości 40 mm. Bardzo szybkie schnięcie masy pozwala na dalsze prace już po 30-40 minutach i pokrycie kolej-
ną warstwą tej samej masy, czy masą samopoziomującą lub układanie płytek ceramicznych, wykonywanie 
prac sztukatorskich, wygładzanie powierzchni i kantów. Odporna na obciążenie kółkami krzeseł. Nadaje się  
na wodne ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm grubości warstwy
Grubość warstwy: do 40 mm
Wytrzymałość na ściskanie: C ≥ 30 N/mm² zgodnie z PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F ≥ 7 N/mm² zgodnie z PN-EN 13813
Kontynuacja prac: po ok. 1 godz.

25 kg PS 1 szt., 1 paleta = 48 szt. 9002689142140 1 4214

Grupa rabatowa: KLT-03

Grupa rabatowa: KLT-03

Masa wyrównawcza Extrem NE 30 
Nivelliermasse Extrem NE 30
Specjalna, uszlachetniona żywicami syntetycznymi, szybkowiążąca i szybkoschnąca cementowa masa wyrównawcza. 
Przeznaczona do niwelowania, poziomowania i wygładzania podkładów podłogowych w pomieszczeniach użytecz-
ności publicznej i mieszkaniowej. Extrem NE 30 bardzo szybko osiąga wysoką wytrzymałość pod obciążenia skupione 
nie powodując naprężeń w podłożu. Idealna pod wszystkie rodzaje posadzek drewnianych, w tym deski podłogowe 
z drewna europejskiego i egzotycznego; wykładziny przemysłowe (kauczukowe, PVC, linoleum); wielkoformato-
we płyty kamienne, gresowe i ceramiczne oraz wykładziny tekstylne; do zalewania elektrycznych przewodów mat  
grzewczych, itp. Do wylewania pompą lub ręcznie. Nadaje się pod obciążanie kółkami krzeseł oraz na jastrychy  
z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm grubości warstwy 
Grubość warstwy: 5÷30 mm
Wytrzymałość na ściskanie: C ≥ 35 N/mm² zgodnie z PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F ≥ 10 N/mm² zgodnie z PN-EN 13813
Możliwość wejścia: po ok. 1÷2 godz.
Czas wysychania: ok. 24 godz. w zależności od grubości warstwy
25 kg PS 1 szt., 1 paleta = 48 szt. 9002689061762 6176

Szybkowiążąca masa wyrównawcza SL 52 
Schnellspachtelmasse SL 52
Hydraulicznie wiążąca, o zredukowanej emisji pyłów, szybkoschnąca i szybkowiążąca masa wyrównawcza na bazie 
specjalnych cementów. O  doskonałej rozprowadzalności i  minimalnych naprężeniach. Przeznaczona do szybkiej  
aplikacji. Do użycia pod wszystkie rodzaje okładzin podłogowych: pod wszystkie rodzaje posadzek drewnianych, 
w tym deski podłogowe z drewna europejskiego i egzotycznego, wykładziny kauczukowe, PVC, linoleum, dywanowe, 
wielkoformatowe płyty kamienne, gresowe i ceramiczne oraz pod lakiery epoksydowe. Do stosowania w systemach 
2-godzinnych pod wykładziny i  12-godzinnych pod wszystkie rodzaje posadzek drewnianych. Nadaje się pod 
obciążanie kółkami krzeseł oraz na jastrychy z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm grubości warstwy
Grubość warstwy: 1÷20 mm
Wytrzymałość na ściskanie: C ≥ 60 N/mm² zgodnie z PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F ≥ 15 N/mm² zgodnie z PN-EN 13813
Możliwość wejścia: po ok. 40÷50 min.
Klejenie wykładzin: po ok. 2 godz. (grubość warstwy 3 mm)
Klejenie parkietu: po ok. 12 godz. (grubość warstwy 3 mm)
25 kg PS 1 szt., 1 paleta = 48 szt. 9002689133032 1 3303
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Grupa rabatowa: KLT-03
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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

4. Kleje do drewna i parkietu – spoina twardoelastyczna

Grunt poliuretanowy PU 5 Express Voranstrich PU 5 Express

Gotowy do użycia, jednoskładnikowy, szybkoschnący grunt poliuretanowy. Nie zawiera wody i rozpuszczalników. 
Przeznaczony do gruntowania normalnych oraz bardzo chłonnych oraz piaszczących jastrychów. Nadaje się na 
wodne ogrzewanie podłogowe. Przeznaczony do gruntowanie podłoża przed stosowaniem klejów na bazie poliu-
retanowej oraz MS-polimer. Może być stosowany na jastrychach cementowych bez ogrzewania podłogowego do 
odcinania wilgoci resztkowej do 3,5%CM. Kolor czerwony.

Zużycie:  ok. 0,15 kg/m² na każdą warstwę (do gruntowania) 
ok. 0,3 – 0,45 kg/m² jako odcięcie wilgoci (nakładanie w dwóch warstwach)

czas schnięcia:  przy stosowaniu jako grunt ok. 2 godz. 
przy stosowaniu jako odcięcie wilgoci szczątkowej: następne warstwy po ok. 12 godz.

11 kg KKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt. 9002689160540 1 6054

Poliuretanowy klej do parkietu PU 566  
Parkettklebstoff PU 566

Wysokojakościowy, bezrozpuszczalnikowy, bezwodny, dwuskładnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do 
klejenia wszystkich rodzajów posadzek drewnianych z gatunków europejskich i egzotycznych oraz parkietów 
warstwowych na podkładach cementowych, anhydrytowych oraz na podłożach drewnianych i płytach 
drewnopochodnych np. płytach OSB po przeszlifowaniu. Nadaje się na powierzchnie chłonne i niechłonne, 
płytki ceramiczne, kamień, metal. Zalecany do egzotycznych gatunków drewna jak bambus i teak. Do 
gruntowania podłoży przed użyciem kleju PU 566 zaleca się grunt poliuretanowy PU 5 Express lub żywicę 
epoksydową 2K EP 170. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Klej spełnia wymagania normy EN 14293.  
Do stosowania wewnątrz budynków. 

Zużycie: od ok. 0,9-1,5 kg/m2 w zależności od szorstkości podłoża, rodzaju klejonego parkietu i użytej pacy zębatej
Szpachla (paca) zębata: B11, B13, B17, B3
Czas użycia po wymieszaniu: 30-40 minut
Szlifowanie parkietu: po ok. 24-48 godz.

10 kg EH 1 szt., 1 paleta = 39 szt. komponent A+B 9002689130918 1 3091

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Poliuretanowy klej do parkietu PU 560  
Parkettklebstoff PU 560

Bezrozpuszczalnikowy, bezwodny, dwuskładnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajów 
posadzek drewnianych z gatunków europejskich i egzotycznych oraz parkietów warstwowych na podkładach  
cementowych, anhydrytowych oraz na podłożach drewnianych i płytach drewnopochodnych np. płytach OSB  
po przeszlifowaniu. Nadaje się na powierzchnie chłonne i niechłonne, płytki ceramiczne, kamień, metal. Do grunto-
wania podłoży przed użyciem kleju PU 560 zaleca się grunt poliuretanowy PU 5 Express lub żywicę epoksydową  
2K EP 170. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Klej spełnia wymagania normy EN 14293.
Do stosowania wewnątrz budynków. 

Zużycie: 0,9-1,5 kg/m² w zależności od szorstkości podłoża, rodzaju klejonego parkietu i użytej pacy zębatej
Szpachla (paca) zębata: B11, B13, B17, B3
Czas użycia po wymieszaniu: 50-60 minut
Szlifowanie parkietu: po ok. 24-48 godz.

10 kg EH 1 szt., 1 paleta = 39 szt. komponent A+B 9002689158912 1 5891

Grupa rabatowa: KLT-03
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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

5. Kleje do drewna i parkietu – spoina elastyczna

Elastyczny klej do parkietu X-Bond MS-K511 
Parkettklebstoff X-Bond MS-K511

Nie zawierający wody i rozpuszczalników, bezwonny, tłumiący odgłos kroków, jednoskładnikowy klej na bazie  
modyfikowanych silanów i polimerów w technologii MS. Konsystencja produktu umożliwia łatwiejsze rozprowa-
dzanie kleju na podłożu. Przeznaczony do klejenia wszystkich rodzajów posadzek drewnianych z gatunków eu-
ropejskich i egzotycznych oraz parkietów warstwowych na podkładach cementowych, anhydrytowych oraz na 
podłożach drewnianych i płytach drewnopochodnych np. płytach OSB po przeszlifowaniu. Nadaje się na wod-
ne ogrzewanie podłogowe. Tłumienie dźwięków uderzeniowych do 14 dB zgodnie z DIN 52210. Spoina klejo-
wa X-Bond MS-K511 ma wysoką wytrzymałość na ścinanie i zrywanie, co zwiększa bezpieczeństwo podłoża 
przed uszkodzeniami. Proces utwardzania kleju następuje w wyniku pochłaniania wilgoci zawartej w otoczeniu. 
Przed użyciem kleju X-Bond MS-K511 nie jest wymagane gruntowanie podłoża. W przypadku mocno chłonnych 
podłoży lub podłoży o niewystarczającej wytrzymałości należy je gruntować używając preparatów gruntujących  
Murexin: grunt poliuretanowy PU 5 Express lub żywicę epoksydową 2K EP 170, zasypanych piaskiem kwarcowym. 
Zabrudzenia klejem na parkiecie można łatwo wyczyścić w ciągu 1-2 godzin. Klej spełnia wymagania normy EN 
14293. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: od ok. 0,8-1,2 kg/m2 w zależności od szorstkości podłoża, rodzaju klejonego parkietu i użytej pacy zębatej
Szpachla (paca) zębata: B11, B13, B17, B3
Czas użycia: 50-60 minut
Szlifowanie parkietu: po ok. 2-5 dniach w zależności od warunków klimatycznych panujących na budowie

16 kg KE 1 szt., 1 paleta = 33 szt. 9002689114284 1 1428

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Elastyczny klej do parkietu X-Bond MS-K 509 
Parkettklebstoff X-Bond MS-K 509

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej na bazie technologii MS. Nie zawiera wody i rozpuszczalników, bezwonny, 
nie powodujący reakcji alergicznych. Tłumi dźwięki uderzeniowe do 14 dB zgodnie z DIN 52210. Proces utwardza-
nia kleju następuje w wyniku pochłaniania wilgoci zawartej w otoczeniu. Klej przeznaczony do klejenia wszystkich 
rodzajów posadzek drewnianych z gatunków europejskich i egzotycznych oraz parkietów warstwowych na podkła-
dach cementowych, anhydrytowych oraz na podłożach drewnianych i płytach drewnopochodnych np. płytach OSB  
po przeszlifowaniu. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Przed użyciem kleju X-Bond MS-K509 nie jest wy-
magane gruntowanie podłoża. W przypadku mocno chłonnych podłoży lub podłoży o niewystarczającej wytrzyma-
łości należy je gruntować używając preparatów gruntujących Murexin: grunt poliuretanowy PU 5 Express lub żywicę 
epoksydową 2K EP 170, zasypanych piaskiem kwarcowym. Zabrudzenia klejem na parkiecie można łatwo wyczyścić 
w ciągu 1-2 godzin. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: od ok. 0,8-1,3 kg/m2 w zależności od szorstkości podłoża, rodzaju klejonego parkietu i użytej pacy zębatej
Szpachla (paca) zębata: B11, B13, B17, B3
Czas użycia: 45-50 minut
Szlifowanie parkietu: po ok. 2-5 dniach w zależności od warunków klimatycznych panujących na budowie

16 kg KE 1 szt., 1 paleta = 33 szt. 1 1423
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6. Kleje do drewna i parkietu – rozpuszczalnikowe

Rozpuszczalnikowy klej do parkietu LE 555 
Profi Parkettklebstoff LE 555
Rozpuszczalnikowy klej, na bazie żywic syntetycznych, o doskonałej przyczepności i szybkim wiązaniu początkowym. 
Przeznaczony do klejenia deszczułek parkietowych, parkietu taflowego, mozaiki parkietowej, parkietu lamelowego, 
mozaiki sztorcowej (przemysłowej), mozaiki tradycyjnej i pałacowej z drewna europejskiego. Do stosowania na 
podkładach cementowych, anhydrytowych i asfaltowych oraz na podłożach drewnianych i płytach drewnopochodnych 
np. płytach OSB po przeszlifowaniu. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Do gruntowania podłoży przed 
użyciem kleju LE 555 zaleca się grunt rozpuszczalnikowy L3. Klej spełnia wymagania normy EN 14293.
Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 0,7-1,5 kg/m2 w zależności od szorstkości podłoża, rodzaju klejonego parkietu i użytej pacy zębatej
Szpachla (paca) zębata: B11, B13, B17, B3
Czas otwarty: ok. 10-15 minut
Szlifowanie parkietu: po ok. 72 godz.

20 kg BHO 1 szt., 1 paleta = 33 szt. 9002689073772 7377

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Grunt penetrujący L3 Tiefengrund L3
Rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych, o właściwościach penetrujących, przezna-
czony do stosowania na chłonnych, mineralnych podłożach budowlanych, takich jak jastrychy cementowe i anhy-
drytowe przed układaniem parkietów na kleju LE 555, a także przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin 
podłogowych. Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 0,15 kg/m2

Czas schnięcia: na podłożu cementowym: 3-12 godz.
                            na podłożu anhydrytowym: 12-24 godz.

10 kg KST 1 szt., 1 paleta = 50 szt. 9002689061618 6161

Specjalny klej iniekcyjny MS-K55 Inject Spezialklebstoff Inject MS-K55

Wysokiej jakości, niezawierający rozpuszczalników ani wody, trwale elastyczny klej do wypełniania pustek pod par-
kietami. Charakteryzuje się niską lepkością i bardzo dobrym rozpływem. 

Zużycie: w zależności od wielkości pustki  

100 ml PPE 16 szt. / karton, 1 paleta = 1 728 szt. 9002689160229 1 6022

Chusteczki do kleju R 500 Reinigungstücher R 500

Nasączone, wysoko absorpcyjne chusteczki z włókien bawełnianych. Chusteczki nie pozostawiają plam, usuwają  
zabrudzenia, są delikatne dla skóry i mają poręczny rozmiar. Testowane dermatologicznie. Przeznaczone do czysz-
czenia dłoni, narzędzi i powierzchni - szczególnie polecane do usuwania nieutwardzonego poliuretanu, klejów PU  
i pianek PU oraz do usuwania olejów, farb, lakierów, wosków, graffiti, tuszu, flamastrów, silikonów, itp.

1 szt. KDO 1 op./70 szt., 6 op./karton = 288 szt. 9002689112334 1 1233

Mata pod parkiet Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung

Mata zmniejszająca naprężenia ścinające w podłożu wywołane naturalną pracą drewna. Do stosowania na podłożach 
problematycznych, np. podkładach cementowych i anhydrytowych o niedostatecznej wytrzymałości, płytach  
wiórowych, płytach jastrychowych, asfalcie lanym. Do stosowania pod wszystkie rodzaje posadzek drewnianych,  
w tym deski podłogowe z drewna europejskiego i egzotycznego. Szczególnie polecana przy renowacji starych pod-
łóg. Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Do klejenia maty do podłoża i parkietu do maty należy używać 
kleju PU 560, PU 566 lub LE 555. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 1,0 - 1,1 m2 maty/m2 podłoża 

50 m2 ROL 1 szt., 1 paleta = 12 szt. 900268912592 1 2592

A-2700 
Wiener 

Neustadt

NOWOŚĆ

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

7. Materiały uzupełniające
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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

8. Systemy lakierów do posadzek drewnianych

Aqua Fugenkit AV 10 Aqua Holzkittlösung AV 10

Wodne, bezbarwne spoiwo do mieszania z pyłem drzewnym i wypełniania oraz szpachlowania szczelin, rys i ubytków 
w podłogach drewnianych, a także we wszelkich powierzchniach drewnianych. Może być stosowany w połączeniu  
z wodnymi systemami lakierniczymi Murexin oraz systemami olejowymi i olejowo-lakierniczymi Murexin.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 50-150 ml/m2 w zależności od wielkości szczelin
Możliwość szlifowania: po ok. 40-50 minutach

5 l KKA 1 szt., 1 paleta = 96 szt. 9002689121770 1 2177

Fugenkit LV 15 Holzkittlösung LV 15

Szybkoschnące, rozpuszczalnikowe, bezbarwne spoiwo do mieszania z pyłem drzewnym i wypełniania ubytków oraz 
szpachlowania zagłębień, rys i szczelin w parkiecie i innych podłogach drewnianych, a także we wszelkich elementach 
drewnianych wewnątrz budynków. Nadaje się do wszystkich gatunków drewna. Dzięki elastyczności i stabilności 
spoiwa nie występuje zjawisko zapadania spoin. Fugenkit LV15 może być stosowany w połączeniu z wodnymi  
i rozpuszczalnikowymi systemami lakierniczymi Murexin oraz systemami olejowymi i olejowo-lakierniczymi Murexin.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 100-200 ml/m2 w zależności od wielkości szczelin
Możliwość szlifowania: po ok. 30-40 minutach

10 l KKA 1 szt., 1 paleta = 40 szt. 9002689154877 1 5487

Podkładowy lakier uniwersalny LV 45 Universalgrundierung LV 45

Rozpuszczalnikowy lakier podkładowy na bazie wysokojakościowych polimerów przeznaczony do gruntowania wszystkich 
rodzajów parkietów (także z drewna egzotycznego) przed stosowaniem nawierzchniowych lakierów rozpuszczalnikowych  
i wodorozcieńczalnych Murexin. Zapewnia efekt lekkiego przyciemnienia drewna i mocne wydobycie rysunku słojów oraz pod-
kreśla kolor drewna. Nawierzchniowe lakiery wodorozcieńczalne można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po 
całkowitym odparowaniu rozpuszczalników z lakieru LV 45. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 100-120 ml/m2 (nanoszenie wałkiem)
Nakładanie lakieru nawierzchniowego:
- po ok. 6-12 godz. (przed nakładaniem nawierzchniowych lakierów wodorozcieńczalnych na drewno europejskie)
- po ok. 12-24 godz. (przed nakładaniem nawierzchniowych lakierów wodorozcieńczalnych na drewno egzotyczne)
- po ok. 2-4 godz. (przed nakładaniem nawierzchniowych lakierów rozpuszczalnikowych)

10 l KKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt. 9002689112839 1 1283

Lakier poliuretanowy 2K PU 95 Systemlack 2K PU 95

Poliuretanowy, dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy lakier nawierzchniowy o wysokiej wytrzymałości na ścieranie  
i bardzo dużej twardości. Nie zawiera formaldehydu. Przeznaczony do lakierowania posadzek drewnianych w pomieszczeniach 
o dużym obciążeniu ruchem, np. w szkołach, biurach, przedpokojach, salach tanecznych, itd. Lakier nie jest zalecany na drewno 
modyfikowane (drewno wędzone). Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 100-120 ml/m2 (nanoszenie wałkiem) na 1 warstwę. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw lakieru.
Proporcje mieszania: komp. A : komp. B = 1:1
Nakładanie następnej powłoki lakierniczej: po ok. 4-6 godz.
Końcowe utwardzenie: po ok. 8-10 dniach

półmat
5 l BLE 1 szt., 1 paleta = 63 szt. komponent A 9002689112983 1 1298
5 l BLE 1 szt., 1 paleta = 63 szt. komponent B 9002689112945 1 1294
połysk
5 l BLE 1 szt., 1 paleta = 63 szt. komponent A 9002689112976 1 1297
5 l BLE 1 szt., 1 paleta = 63 szt. komponent B 9002689112945 1 1294

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02
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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

Aqua Nanolack NT 100 Aqua Nanolack NT 100

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny poliuretanowy lakier nawierzchniowy do parkietów. Opracowany w oparciu  
o nanotechnologię. Posiada ekstremalnie wysoką odporność na zarysowanie i ścieranie, doskonałą odporność  
chemiczną oraz elastyczność powłoki, będąc przy tym wyjątkowo łatwy w utrzymaniu czystości. Szczególnie po-
lecany do lakierowania silnie użytkowanych powierzchni posadzek drewnianych, takich jak ciągi komunikacyjne, 
schody, biura, muzea, sale wystawowe, sale sportowe oraz pomieszczenia mieszkalne. Przeznaczony na podłogi 
sportowe - posiada klasę ścieralności C oraz spełnia normę DIN 18032 na podłogi sportowe. Do stosowania w syste-
mie lakierniczym Murexin oraz systemie olejowo-lakierowym. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania 
wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 100-120 ml/m2 (nanoszenie wałkiem) na 1 warstwę. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw lakieru.
Proporcje mieszania: komponent A : komponent B = 10:1
Czas użycia po zmieszaniu: 3-4 godz.
Nakładanie następnej powłoki lakierniczej: po ok. 4-5 godz.
Końcowe utwardzenie: po ok. 8-10 dniach

półmat
11 l EH 1 szt., 1 paleta = 42 szt. komponent A+B 9002689143390 1 4339
półmat
5,5 l EH 1 szt., 1 paleta = 64 szt. komponent A+B 9002689118503 1 1850
połysk
5,5 l EH 1 szt., 1 paleta = 64 szt. komponent A+B 9002689126379 1 2637

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Odcinający lakier podkładowy Aqua Exoten AV 50
Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50

Specjalny, wodorozcieńczalny lakier podkładowy o niskiej zawartości rozpuszczalników, zamykający pory drew-
na i odcinający substancje zawarte w drewnie. Przeznaczony na gatunki egzotyczne oraz trudne gatunki drewna  
europejskiego. Może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 110-150 ml/m² (nanoszenie wałkiem)
W przypadku bardzo chłonnych podłoży możliwe jest znacznie wyższe zużycie.

5 l KKA 1 szt., 1 paleta = 96 szt. 9002689148609 1 4860

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Aqua Specjal Grunt AV 20 Aqua Spezialgrund AV 20

Wodorozcieńczalny lakier podkładowy przeznaczony do gruntowania posadzek drewnianych przed lakierowaniem 
lakierami wodorozcieńczalnymi Murexin. Zabezpiecza przed wpływaniem lakieru nawierzchniowego do szczelin, za-
pobiega efektowi bocznego sklejania lakierowanych elementów oraz pozwala zachować naturalną barwę drewna. 
Może być stosowany przy ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 120-150 ml/m2 (nanoszenie wałkiem)
Nakładanie lakieru nawierzchniowego: po ok. 1-2 godz.

10 l KKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt. 9002689112419 1 1241

Aqualack Obiekt PO 70 Aqua Parkettlack Objekt PO 70

Poliuretanowo-akrylowy, jednokomponentowy, wodorozcieńczalny lakier nawierzchniowy przeznaczony do lakiero-
wania parkietów o normalnym użytkowaniu. Charakteryzuje się dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną. Klasa 
ścieralności B. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 100-120 ml/m2 (nanoszenie wałkiem) na 1 warstwę. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw lakieru.
Nakładanie następnej powłoki lakierniczej: po ok. 4-5 godz.
Końcowe utwardzenie: po ok. 8-10 dniach

półmat
5 l KKA 1 szt., 1 paleta = 96 szt. 9002689112587 1 1258
półmat
10 l KKA 1 szt., 1 paleta = 42 szt. 9002689112563 1 1256

A-2700 
Wiener 

Neustadt

Grupa rabatowa: KLT-02

8. Systemy lakierów do posadzek drewnianych
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Produkt Opis produktu EAN Numer 
katalogowy

9. Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji posadzek drewnianych

Parkett Polish LP 35 Parkett Polish LP 35

Bezbarwny, zawierający woski i rozpuszczalniki środek do pielęgnacji, nabłyszczania i impregnowania parkietu. 
Chroni mocno eksploatowane posadzki drewniane i podwyższa ich żywotność. Pozostawia powłokę zmniejszającą 
śliskość lakieru. Wymaga polerowania. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 20-30 ml/m2 
Polerowanie: po ok. 5-10 minutach

1 l BKA 1 szt., 10 szt./karton, 1 paleta = 300 szt. 9002689113041 1 1304

Grupa rabatowa: KLT-02

Grupa rabatowa: KLT-02

Środek do czyszczenia parkietu AP 10 Parkett Grundreiniger AP 10

Środek na bazie wody i łagodnego alkoholu do usuwania warstw kurzu i zabrudzeń z lakierowanego parkietu. Prze-
znaczony do gruntownego lub bieżącego czyszczenia parkietu oraz do usuwania resztek wosku i środków pielęgna-
cyjnych oraz silnych zabrudzeń.

Zużycie: ok. 100-500 ml/ 1 l wody (gruntowne czyszczenie)
               ok. 100-200 ml/ 10 l wody (czyszczenie bieżące)

1 l KKA 1 szt., 6 szt./karton, 1 paleta = 360 szt. 9002689155416 1 5541

Olej pielęgnacyjny AP 90 Aqua Ölpflege AP 90

Bezbarwne mleczko do pielęgnacji na bazie wodnej emulsji woskowej, przeznaczone do parkietów olejowanych  
i woskowanych. Służy do wykonania pierwszej pielęgnacji (konserwacji), a także do bieżącego utrzymania czystości 
olejowanych i woskowanych posadzek drewnianych. Zapobiega tworzeniu się śladów i trwałych zabrudzeń na par-
kiecie. AP 90 nie wymaga polerowania i tworzy odporną, chroniącą przed zabrudzeniami, antypoślizgową powłokę.  
Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 l/10-15 m2 (jako pierwsza konserwacja)
               ok. 200-400 ml/8-10 l wody (jako bieżąca pielęgnacja)

1 l KKA 1 szt., 12 szt./karton, 1 paleta = 360 szt. 9002689155423 1 5542

Grupa rabatowa: KLT-02

Mydło do podłóg HS 92 Naturholzbodenseife HS 92

Wysokiej jakości naturalne mydło do czyszczenia i wykańczania nowych i starych olejowanych posadzek drewnia-
nych. Przeznaczone do pierwszej konserwacji oraz cyklicznej pielęgnacji olejowanych parkietów. Do stosowania 
wewnątrz budynków.

Wartość pH 9-10
Zużycie: ok. 50-100 m²/l

2,5 l KKA 1 szt., 4 szt./karton, 1 paleta = 160 szt. 9002689160434 1 6043Grupa rabatowa: KLT-02

Płyn do pielęgnacji parkietu AP 20 Aqua Parkett Vollpflege AP 20

Środek zawierający specjalną kombinację wysokojakościowych składników polimerowych oraz woskowych, prze-
znaczony do pierwszej oraz bieżącej pielęgnacji lakierowanych powierzchni drewnianych, wodoodpornych okładzin 
podłogowych oraz niepolerowanych okładzin kamiennych i ceramicznych. Preparat pielęgnacyjny wysycha bez po-
lerowania, usuwa brud i kurz oraz pozostawia powłokę zmniejszającą śliskość lakieru. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 20-30 ml/m2 (pierwsza pielęgnacja)
               ok. 200-250 ml / 10 l wody (bieżąca pielęgnacja)

1 l KFL 1 szt., 12 szt./karton, 1 paleta = 360 szt. 9002689155430 1 5543
5 l KKA 1 szt., 1 paleta = 60 szt. 9002689159506 1 5950

Grupa rabatowa: KLT-02
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Mocne podłoże
(wytrzymałość na odrywanie > 1,5 N/mm²)

Aqua Fugenkit AV 10
1 x szpachlą (dalsze prace po: 30-45 min.)

Słabe podłoże
(wytrzymałość na odrywanie < 1,5 N/mm²)

Fugenkit LV 15
1 x szpachlą (dalsze prace po: 1 godz.)

Gruntowanie L3
(następne prace 
po 3-24 godz.)

Gruntowanie D7
(następne prace 

po 4 godz.)

Gruntowanie  
PU 5 Express

(następne prace 
po 2 godz.)

(wytrzymałość na odrywanie > 0,7 N/mm²) 

Gruntowanie  
PU 5 Express

(następne prace po 2 godz.)

Aqua Specjal 
Grunt AV 20

1 x wałkiem (ok. 1,5 h)
2 x szpachlą (co ok. 20 min.)

Odcinający lakier 
podkładowy 

Aqua Exoten AV 50
1 x wałkiem 

(ok. 2-4 h wg gat. drewna)

Grunt Uniwersalny LV 45 
1-2x wałkiem (ok. 1,5-12 h wg gat. drewna; 2 x szpachlą)

Małe i średnie natężenie ruchu: 
Aqualack Obiekt PO 70

2-3 x wałkiem (ok. 4-5 h wg warunków)
lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru

Średnie i wysokie natężenie ruchu: 
Aqua Nanolack NT 100

2-3 x wałkiem (ok. 4,5 h wg warunków)
lekki szlif przed ostatnią warstwą lakieru

Wzmocnienie żywicą 
epoksydową IH 16 

(następne prace po 12-24 godz.)

Przyklejenie 
maty pod parkiet 

na kleju poliuretanowym 
PU 560 lub PU 566

(następne prace po 12-24 godz.)

Gruntowanie żywicą 
epoksydową 2K EP 170

(w razie konieczności lekkie 
przesypanie piaskiem kwarcowym)

W nawiasie podany został do każdego rodzaju robót  odpo-
wiedni czas schnięcia, który musi być zachowany przed 
rozpoczęciem następnego etapu prac. Przy czym czas 
potrzebny do wykonania robót przy pomocy wałka stanowi 

miarodajny okres oczekiwania do następnego etapu prac, 
podczas gdy czas obróbki za pomocą szpachli oznacza 
okres do następnego nałożenia tego samego materiału 
szpachlą. Czas schnięcia podano w odniesieniu do nor-

malnych warunków w pomieszczeniu: temp. 20 0C i przy 
wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższe temperatury 
i bardziej suche warunki przyśpieszają schnięcie, niższe 
temperatury i wyższa wilgotność powietrza spowalniają je.
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System klejenia drewna i parkietu

System lakierowania drewna i parkietu

Klejenie parkietu 
LE 555

Klejenie parkietu 
X-Bond MS-K509

Klejenie parkietu 
PU 560

Klejenie parkietu 
X-Bond MS-K511

Klejenie parkietu 
PU 566
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Murexin w Polsce 

Siedziba Firmy

Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków
tel. +48 12 265 01 10
fax +48 12 311 01 41
e-mail: logistyka@murexin.pl 
www.murexin.pl 
NIP 8942783199

Dane do przesyłania zamówień:
e-mail: logistyka@murexin.pl

fax 12 311 01 41

Bezpośredni kontakt z Działem Logistyki:
Klienci z regionu północnego - tel.: 12 265 01 10

Klienci z regionu południowego - tel.: 12 265 00 51 

Regionalni Koordynatorzy ds. Techniczno-Handlowych

695 35 35 13 
609 79 79 18 

661 89 15 07
609 79 79 10

609 79 79 84

609 79 79 01

R1

R2

R3

R4


