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Tel.: +48/22/8847755, Fax: +48/22/8145331
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Belgia: Bouw Techniek Compakta nv/sa
Bu³garia: Baumit Bulgaria EOOD
Niemcy: BaumitBayosan GmbH. &Co. KG
Estonia: HBS + OÜ
Irlandia: Wogan Distributors
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Ukraina: TOV Austrotherm

Szwajcaria: Murexin AG
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Murexin w Polsce
Siedziba Zarz¹du
Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A
03-236 WARSZAWA
tel. +48 22 / 884 77 55
fax +48 22 / 814 53 31
e-mail: biuro@murexin.pl / www.murexin.com NIP 8942783199

Biuro Handlowe
Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Grabiszyñska 241 D
53-234 WROC£AW
tel. +48 71 / 363 11 29; fax +48 71 / 363 11 26

Regionalni Przedstawiciele Handlowi
tel. kom. +48 609 79 79 81
tel. kom. +48 695 35 35 14
tel. kom. +48 609 79 79 84
tel. kom. +48 609 79 79 17

tel. kom. +48 661 89 15 11
tel. kom. +48 661 89 15 07
tel. kom. +48 609 79 79 51
tel. kom. +48 609 79 79 16

tel. kom. +48 661 89 15 05
tel. kom. +48 609 79 79 18
tel. kom. +48 695 35 35 13
tel. kom. +48 661 89 15 06
tel. kom. +48 661 89 15 04

tel. kom. +48 661 89 15 03
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Serwis
System EMICODE

Oznaczenia opakowañ

Oznaczenia klejów i fug
(PN-EN 12002, PN-EN 12004, PN-EN 13888)

EMICODE to system oznaczeñ charakteryzuj¹cy wielkoœæ emisji materia³ów do uk³adania pod³óg wprowadzony przez stowarzyszenie producentów chemii budowlanej
w Niemczech GEV.

BDO
BFA
BFL
BHO
BKA
BLE
BND
CON
KDO
KE
KFL
KHO
KKA
KS
KST
KTN
KTU
PAR
PKG
PPE
PS
ROL
SET
STK
TB

System EMICODE
okreœla trzy klasy emisyjnoœci:
EMICODE EC 1 - bardzo niska emisyjnoœæ
EMICODE EC 2 - niska emisyjnoœæ
EMICODE EC 3 - brak cech niskiej
emisyjnoœci
Firma Murexin AG produkuje i konsekwent nie wprowadza do sprzeda¿y kleje dyspersyjne o bardzo niskiej emisyjnoœci, które s¹
sklasyfikowane jako EMICODE EC 1.
Spe³niaj¹ one najbardziej surowe wymaga nia odnoœnie uwalniania substancji orga nicznych.

Thermosystem
Kumuluj¹cy ciep³o, innowacyjny system
materia³ów pod³ogowych przeznaczony
do posadzek z ogrzewaniem pod³ogowym. Umo¿liwia oszczêdzanie kosztów
ogrzewania pomieszczeñ o 20%. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy zaoferowaæ Pañstwu wyroby o najwy¿szej jakoœci
i jednoczeœnie bezpieczne dla œrodowiska naturalnego.

blaszana puszka
blaszana beczka
blaszana butelka
blaszany kube³
blaszany kanister
blaszane wiadro
wi¹zka
kontener
puszka z tworzywa sztucznego
wiadro z tworzywa sztucznego
butelka z tworzywa sztucznego
kube³ z tworzywa sztucznego
kanister z tworzywa sztucznego
worek z tworzywa sztucznego
stalowy kanister
karton
kartusz
para
opakowanie
rêkaw
papierowy worek
rolka
zestaw
sztuka
tuba

Nanotechnologia

Wytrzyma³oœæ na œciskanie wg EN 13 813
C5 C7 C12 C16 C20 C25 C25 C30 C40 C50 C60 C70 C80
2

5

7

szybko wi¹¿¹ca, cementowa zaprawa
klej¹ca do pod³o¿y o podwy¿szonych
wymaganiach
szybko wi¹¿¹ca, cementowa zaprawa
klej¹ca do pod³o¿y o podwy¿szonych
wymaganiach oraz o zredukowanym
sp³ywie p³ytki z powierzchni pionowych
- tiksotropowa

CEMENTOWE
ZAPRAWY KLEJ¥CE
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Wytrzyma³oœæ na zginanie wg EN 13 813
Klasa

F1
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Wartoœæ N/mm2
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cementowa zaprawa klej¹ca do pod³o¿y
o podwy¿szonych wymaganiach
i zredukowanym sp³ywie p³ytki
z powierzchni pionowych - tiksotropowa
cementowa zaprawa klej¹ca do pod³o¿y
o podwy¿szonych wymaganiach,
zredukowanym sp³ywie p³ytki
z powierzchni pionowych - tiksotropowa
oraz o wyd³u¿onym czasie otwartym
cementowa zaprawa do spoinowania
do stosowania w warunkach o normalnych
wymaganiach
cementowa zaprawa do spoinowania
do stosowania w warunkach
o podwy¿szonych wymaganiach
klej na bazie bazie ¿ywic reaktywnych
do najwy¿szych obci¹¿eñ
fuga na bazie bazie ¿ywic reaktywnych
do najwy¿szych obci¹¿eñ
Wszystkie elastyczne kleje s¹ dodatkowo
badane na odkszta³cenie bez spêkañ:
S1 >2,5 mm

S 2 > 5,0 mm
produkt przeznaczony do ok³adzin
z kamieni naturalnych

Oznaczenia mas wyrównuj¹cych PN-EN 13 813

Klasa

cementowa zaprawa klej¹ca do pod³o¿y
o podwy¿szonych wymaganiach oraz
o wyd³u¿onym czasie otwartym

EN 12004

Nanotechnologia to zbiorcze okreœlenie szerokiej palety technologii, które
poœwiêcone s¹ badaniu, opracowaniu i produkcji przedmiotów i struktur
mniejszych ni¿ 1 nanometr. Jeden nanometr (nm) jest jedn¹ miliardow¹
metra (10-9 m). W tym zakresie ogromn¹ rolê odgrywaj¹ w³aœciwoœci pod³o¿a
wobec wielkoœci i w³aœciwoœci materia³ów. Pod uwagê brane s¹ równie¿
efekty fizyki kwantowej. Zasadnicze zalety cz¹stek nanometrowych lub nanostrukturalnych
spoiw s¹ obecnie stosowane w przypadku lakierów i pow³ok. Umo¿liwia to wytworzenie
i produkcjê lakierów bardziej atrakcyjnych pod wzglêdem nowych funkcji i znacznie
lepszych w³aœciwoœci.

Wartoœæ N/mm

cementowa zaprawa klej¹ca do pod³o¿y
o normalnych wymaganiach oraz
o zredukowanym sp³ywie p³ytki
z powierzchni pionowych - tiksotropowa

40

Dodatkowe informacje i szczegó³owe dane
znajdziecie Pañstwo w naszych ulotkach,
kartach technicznych, kartach bezpieczeñstwa,
na opakowanich i w Internecie.
Zapraszamy na nasz¹ stronê
www.murexin.com

Pomimo do³o¿enia wszelkich starañ, katalog ten mo¿e zawieraæ drobne b³êdy w opisach
oraz cenach. Zastrzegamy sobie równie¿ mo¿liwoœæ zmiany cen.
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przygotowanie pod³o¿a • uszczelnianie • klejenie • fugowanie

Rozwi¹¿emy ka¿dy problem!
- tak brzmi motto firmy Murexin kierowane
pod adresem naszych Partnerów z bran¿y
p³ytkarskiej.
Murexin oferuje systemowe rozwi¹zania wszystkich
problemów zwi¹zanych z uk³adaniem ok³adzin
ceramicznych. Pocz¹wszy od wyrównania pod³o¿a,
zagruntowania, wykonania izolacji podp³ytkowej, a¿
po przyklejenie p³ytki oraz jej fugowanie. Nasza
kompleksowa oferta produktowa sprawdza siê zarówno wewn¹trz budynków jak i na zewn¹trz, oraz jest
idealnie dopasowana do indywidualnych oczekiwañ.
Wskazówka: Nasi Doradcy Techniczni
udzielaj¹ porad na placu
budowy.

Zapraszamy
do
najlepszego
programu!

Nowoczesne sposoby uk³adania p³ytek
wymagaj¹ w³aœciwego doboru ok³adziny do wymogów stawianych danej
powierzchni.
Murexin udziela najwa¿niejszych informacji, porad eksperckich, opisuje
trendy oraz sposoby rozwi¹zania problemów napotykanych na budowach.
Bezp³atny folder dostêpny jest na
naszej stronie www.murexin.com.
Wskazówka: przegl¹d produktów oraz
podstawowe porady znajdziecie w folderze: „Nowy program fug, zapraw
klej¹cych i uszczelnieñ MUREXIN!”.
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Technika klejenia p³ytek i kamienia

Najlepsze systemy w technice
klejenia p³ytek ceramicznych i kamienia.

Spis treœci

Technika klejenia p³ytek i kamienia - przegl¹d produktów

1. Gruntowanie pod³o¿a
Uniwersalny podk³ad gruntuj¹cy PG 1.....................8
Podk³ad gruntuj¹cy D1 Voranstrich D1........................ ...8
Podk³ad penetruj¹cy LF 1 Tiefengrund LF 1.................8
Super grunt D4 Supergrund D4....................................9
¯ywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa
EP 70 BM Epoxy Basisharz EP 70 BM.............................9

2. Wyrównanie pod³o¿a
Zaprawa wyrównuj¹ca AM 20
Ausgleichsmörtel AM 20...................................................10
Posadzka cementowa PC 65.....................................10
Masa samopoziomuj¹ca ST 12
Niveliermasse ST 12........................................................10
Masa samopoziomuj¹ca ST 25
Niveliermasse ST 25........................................................11
Masa samopoziomuj¹ca SL 10
Niveliermasse SL 10.........................................................11
Masa samopoziomuj¹ca Extrem NE 30
Niveliermasse Extrem NE 30.............................................11
Masa samopoziomuj¹ca zewnêtrzna FMA 30
Fließmasse außen FMA 30................................................12

3. Izolacje podp³ytkowe
Szlamowa zaprawa izolacyjna DS 28
Dichtungsschlämme DS 28...............................................13
Zaprawa uszczalniaj¹ca Profi PD 1K
Profi Dichtfolie PD 1K.......................................................13
Zaprawa uszczelniaj¹ca - dwusk³adnikowa DF 2K
Dichtfolie DF 2K...............................................................13
Folia w p³ynie 1 KS Flüssigfolie 1 KS............................13
Taœma uszczelniaj¹ca DB 70 Dichtband DB 70............14
Taœma uszczelniaj¹ca szeroka 240 mm
Dichtband breit 240 mm...................................................14
Taœma uszczelniaj¹ca - naro¿nik wewnêtrzny
Dichtband Innenecke.......................................................14
Taœma uszczelniaj¹ca - naro¿nik zewnêtrzny
Dichtband Aussenecke.....................................................15
Manszeta uszczelniaj¹ca Dichtmanschette..................15
Ko³nierz uszczelniaj¹cy Gullydichtung.........................15
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4. Klejenie p³ytek
Wysoko elastyczna zaprawa klej¹ca Flex KGF 5....17
Elastyczna zaprawa klej¹ca Flexibel KGX 45..........17
Zaprawa klej¹ca Specjal KMG 25.............................18
Zaprawa klej¹ca Standard KMG 15..........................18
Bia³a zaprawa klej¹ca KW 21
Klebemörtel weiß KW 21...................................................18
Elastyczna zaprawa klej¹ca Vario KVF 75
Flexklebemörtel Vario KVF 75 ............................................19
Elastyczna, szybkowi¹¿¹ca zaprawa klej¹ca bia³a
SFK 81 Schnellflexklebemörtel weiß SFK 81......................19
Elastyczna trasowa zaprawa klej¹ca TRASS KTF 55
Flex-Klebemörtel Trass KTF 55 ..........................................19
Elastyczna zaprawa klej¹ca KL 1
Flexklebemörtel KL 1........................................................19
Szybkowi¹¿¹ca zaprawa klej¹ca SK 15
Reparaturmörtel SK 15.....................................................20
Klej specjalny X-Bond MS-K88
Spezialklebstoff X-Bond MS-K88........................................20
Uniwersalny klej epoksydowy EKY 90
Epoxyklebemörtel Universal EKY 90 ...................................20

5. Fugi i silikony
Fuga Aqua Flex FM 60 Fugenmörtel FM 60...................23
Fuga Trass FMT 15 Fugenmörtel Trass FMT 15 ..............24
Fuga Trass do kamienia SF 50
Steinfuge Trass SF 50 ......................................................24
Fuga Express SFX 70 Schnellfuge SFX 70....................24
Fuga Obiekt OF 40 Objektfuge OF 40...........................25
Fuga do kostki brukowej PF 30
Pflasterfuge PF 30............................................................25
Fuga Extrem FME 80
Fugenmörtel Extrem FME 80.............................................25
Fuga Epoxy FMY 90 Fugenmörtel Epoxy FMY 90...........26
Uniwersalny podk³ad silikonowy UP 20
Universal Primer UP 20.....................................................26
Silikon Aqua SIL 80 Aqua Silikon SIL 80.......................26
Silikon do kamienia SIL 50
Naturstein Silikon SIL 50...................................................26
Silikon sanitarny SIL 60 Sanitär Silikon SIL 60..............27
Profil dylatacyjny Dehnfugenprofil................................28
Profil dylatacyjny w¹ski Dehnfugenprofil schmal..........28
Spodnie glazurnicze...................................................28
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Przygotowanie pod³o¿a

Perfekcyjne pod³o¿e to podstawa
uk³adania p³ytek.

Dobrze przygotowane pod³o¿e gwarantuje w³aœciwie u³o¿one p³ytki, niezale¿nie od tego czy s¹ po³o¿one na tynku, p³ycie gipsowo-kartonowej,
bloczkach gipsowych, na betonie, starych p³ytkach ceramicznych, gazobetonie czy te¿ odkszta³calnych p³ytach budowlanych.
Materia³y z oferty MUREXIN idealnie
nadaj¹ siê do wyrównania pod³o¿a.
Gwarantuj¹ optymalny efekt równie¿
w przypadku najtrudniejszych warunków. Przed rozpoczêciem uk³adania
p³ytek nale¿y sprawdziæ stan technicz ny pod³o¿a oraz przestrzegaæ elementarnych zasad dotycz¹cych pod³o¿a.
Musi byæ ono noœne, suche, wolne od
kurzu i oleju.
Naj³atwiej sprawdziæ pod³o¿e za pomoc¹
zarysowania. Im g³êbiej metalowy rylec
zarysuje pod³o¿e tym pod³o¿e ma mniejsz¹ wytrzyma³oœæ.
Próba zmywania pozwala na sprawdzenie obecnoœci kurzu, py³u oraz ewentualnego kredowania jastrychu.
Próba odrywania przyklejonej p³ytki
pozwala na sprawdzenie noœnoœci
podk³adu pod³ogowego. W przypadku
Katalog produktów Murexin Polska 2009

stwierdzenia niskiej wytrzyma³oœci pod³o¿a na odrywanie s³aby podk³ad pod³ogowy musi byæ usuniêty.
Nale¿y równie¿ okreœliæ ch³onnoœæ pod³o¿a. Kilka kropel wody rozlanych na
pod³o¿u pozwala okreœliæ jego ch³onnoœæ.
W pewnych przypadkach sprawdzamy
wilgotnoœæ pod³o¿a poprzez przyklejenie do niego folii plastikowej za pomoc¹ taœmy malarskiej. Je¿eli po 24
godzinach na spodniej stronie folii
zauwa¿ymy kropelki skroplonej wody
lub je¿eli pod³o¿e pod foli¹ wyraŸnie
œciemnia³o, œwiadczy to o podwy¿szonym stopniu zawilgocenia. Pod³o¿e takie
nale¿y wysuszyæ.
Wiêcej na temat optymalnego
przygotowania pod³o¿a na str. 46.

Wskazówka
Pomieszczenia mokre takie jak ³aŸnie, natryski,
balkony, tarasy, niecki basenowe, zbiorniki na wodê nale¿y przed u³o¿eniem p³ytek uszczelniæ za
pomoc¹ Zaprawy uszczelniaj¹cej dwusk³adniko wej DF 2K.

Dwusk³adnikowa, bezrozpuszczalnikowa, nieprzepuszczaj¹ca wody i paroprzepuszczalna,
odporna na promieniowanie ultrafioletowe.
Bezspoinowe uszczelnienie przed uk³adaniem
p³ytek ceramicznych na elewacjach, tarasach,
w zbiornikach wodnych i basenach.

trwale elastyczna
od -30°C do + 80°C
odporna na UV
posiada atest PZH
do kontaktu z wod¹ pitn¹
bez rys i spêkañ
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Technika klejenia p³ytek i kamienia

Perfekcyjnie przygotowane pod³o¿e to najlepsza baza do trwa³ego i piêknego
kszta³towania wnêtrza za pomoc¹ p³ytek ceramicznych.

1. Gruntowanie pod³o¿a
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

Uniwersalny podk³ad gruntuj¹cy PG 1
Gotowy do u¿ycia preparat gruntuj¹cy na bazie dyspersji ¿ywic akrylowych. Do stoso wania na wszystkich ch³onnych, porowatych, mineralnych pod³o¿ach budowlanych.
Wzmacnia pod³o¿e, zmniejsza ch³onnoœæ pod³o¿a, wi¹¿e z pod³o¿em kurz i py³,
poprawia przyczepnoœæ zapraw klej¹cych, zmniejsza zu¿ycie farb. Do stosowania
na pod³o¿ach takich jak: p³yty gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe, tynki gipsowe,
tynki cementowe, cementowo-wapienne, pod³o¿a z betonu oraz z gazobetonu, jastry chy cementowe. Po wyschniêciu jest przeŸroczysty i paroprzepuszczalny.
Zu¿ycie: ok. 0,1 - 0,2 kg/m 2
1l
5l

10 szt./karton, 1 pal.=400 szt.
1 szt., 1 pal.=96 szt.

9,80
27,50

11,96
33,55

68,60
125,00
2196,00

83,69
152,50
2681,56

25,20
72,50
136,00

30,74
88,45
165,92

Podk³ad gruntuj¹cy D1 Voranstrich D1
Wysoko jakoœciowa, szybko schn¹ca, bezrozpuszczalnikowa dyspersja ¿ywic syntetycz nych, o bardzo dobrej penetracji - stosowana jako podk³ad gruntuj¹cy w przypadku
ch³onnych pod³o¿y jak: cementowe i anhydrytowe podk³ady pod³ogowe, surowe stropy
betonowe, gipsowe materia³y budowlane - przed wylewaniem lub szpachlowaniem ce mentowymi masami samopoziomuj¹cymi Murexin lub przed uk³adaniem paroprzepusz czalnych wyk³adzin pod³ogowych. Polepsza przyczepnoœæ, wyrównuje nasi¹kliwoœæ
pod³o¿a i dziêki temu zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu mas samopoziomuj¹cych
lub klejów Murexin. Produkt mo¿na rozcieñczaæ z wod¹ od 1 :1 do 1 : 3. GIS kod: D1.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: od ok. 0,1 kg/m 2 rozcieñczonego preparatu
5 kg
10 kg
200 kg*

KKA
KKA
KFA

1 szt., 1 pal.=84 szt.
1 szt., 1 pal.=42 szt.
1 szt., 1 pal.=2 szt.

0 6156 4
0 6335 3
1 6314 8

Podk³ad penetruj¹cy LF 1 Tiefengrund LF 1
Gotowy do u¿ycia, bezrozpuszczalnikowy podk³ad gruntuj¹cy, polepszaj¹cy przy czepnoœæ uszczelnieñ przeciwwilgociowych oraz mas klejowych i samopoziomu j¹cych Murexin. Na wszelkie ch³onne powszechnie spotykane pod³o¿a mineralne.
Niebieski kolor u³atwia kontrolê jakoœci prowadzonych prac. Po up³ywie ok. 15 min.
od zastosowania mo¿na nanosiæ kolejne materia³y.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 0,1 - 0,15 kg/m 2
1 kg
5 kg
10 kg
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KKA
KKA
KKA

6 szt./karton, 1 pal.=378 szt.
1 szt., 1 pal.=84 szt.
1 szt., 1 pal.=42 szt.

0 5690 5
0 5691 2
1 0702 7
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1. Gruntowanie pod³o¿a
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

35,70
104,00
188,00

43,55
126,88
229,36

Super grunt D4 Supergrund D4

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Daj¹cy wysok¹ przyczepnoœæ, bezrozpuszczalnikowy, jednosk³adnikowy, na bazie
specjalnych dyspersji, szybko schn¹cy podk³ad gruntuj¹cy przeznaczony na ch³on ne i niech³onne pod³o¿a. Na pod³ogi i œciany. Dziêki zawartoœci piasku kwarcowego
uzyskuje siê szorstk¹ powierzchniê. Do stosowania na p³ytki glazurowane, klinkier,
lastriko, sztuczny kamieñ, na mocno trzymaj¹ce siê resztki twardych klejów, mas
szpachlowych, p³yt wiórowych V100, cementowych, anhydrytowych i asfaltowych
podk³adów pod³ogowych - szczególnie przed wylewaniem lub szpachlowaniem wyrównuj¹cymi masami Murexin lub przed klejeniem p³ytek ceramicznych. GIS kod: D1.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: 0,1 - 0,15 kg/m2
1 kg
5 kg
10 kg

KDO
KE
KE

10 szt./karton, 1 pal.=320 szt.
1 szt., 1 pal.=85 szt.
1 szt., 1 pal.=36 szt.

0 9439 5
1 0053 9
0 9234 6

¯ywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa EP 70 BM
Epoxy Basisharz EP 70 BM
Modyfikowany, dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy system ciek³ych, niewype³nionych, reakcyjnych ¿ywic epoksydowych w kolorze ¿ó³to transparentnym.
Utwardza siê bezskurczowo, równie¿ w grubszych warstwach, wytwarzaj¹c ci¹g³¹,
bardzo wytrz yma³¹ mechanicznie pow³okê. Nie wytwarza naprê¿eñ w pod³o¿u. S³u¿y do gruntowania, impregnowania, wyrównywania, wykonywania przemys³owych
posadzek u¿ytkowych o wysokim stopniu odpornoœci chemicznej, klejenia pêkniêæ
w betonie, wykonywania zapraw epoksydowych (po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym). Mo¿e byæ nak³adana na surowe p³yty betonowe; cementowe, anhydrytowe
i asfaltowe podk³ady pod³ogowe; p³yty stalowe, wiórowe, kamienne i lastrikowe, itp.
Pod cementowe masy wyrównuj¹ce w systemie klejenia wyk³adzin pod³ogowych lub
pod reakcyjne kleje poliuretanowe w systemach klejenia parkietów. S³u¿y do wyko nywania bariery paroszczelnej na cementowych podk³adach pod³ogowych o wilgo ci resztkowej do 6,0% wg CM (bez ogrzewania pod³ogowego). EP70 utwardza siê
w ci¹gu ok. 24 godzin. GIS kod: RU1.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie:
od ok. 0,3 kg/m 2 jako podk³ad gruntuj¹cy
od ok. 0,45 - 0,6 kg/m 2 jako bariera paroszczelna dla wilgoci resztkowej do 6,0% wg CM
od ok. 0,7 kg/m2 jako warstwa szpachlowa
4,5 kg
3 kg
1,5 kg

EH
BLE
BKA

komplet
1 szt., 1 pal.=80 szt., komp. A
1 szt., 1 pal.=198 szt., komp. B

0 6341 4
0 6345 2

270,00
180,00
90,00

329,40
219,60
109,80

600 kg
200 kg
200 kg

EH*
BFA
BFA

komplet
1 szt., 1 pal.=2 szt., komp. A
1 szt., 1 pal.=2 szt., komp. B

1 7482 0
0 7483 0

15278,00
7639,00
7639,00

18639,16
9319,58
9319,58

30 kg
20 kg
10 kg

EH
BLE
BLE

komplet
1 szt., 1 pal.=16 szt., komp. A
1 szt., 1 pal.=42 szt., komp. B

0 7645 2
0 7646 9

1332,00
885,00
447,00

1625,04
1079,70
545,34
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2. Wyrównanie pod³o¿a
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

49,00

59,78

15,60

19,03

49,90

60,88

Zaprawa wyrównuj¹ca AM 20 Ausgleichsmörtel AM 20
Wodo- i mrozoodporna, szybkowi¹¿¹ca (ok. 4 godz.), o wysokiej wytrzy ma³oœci,
hydraulicznie utwardzaj¹ca zaprawa do wyrównywania œcian i pod³óg przed uk³ada niem ok³adzin ceramicznych. Dopuszczalna gruboœæ warstwy 2 - 20 mm.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 1,6 kg/m 2 na 1 mm gruboœci warstwy
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 4003 4

Posadzka cementowa PC 65
Gotowa, o ma³ych naprê¿eniach, normalnie wi¹¿¹ca mieszanka cementów, kruszyw
i dodatków. Do wytwarzania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków, zbrojonych i nie
zbrojonych podk³adów pod³ogowych i posadzek u¿ytkowych: od 4,5 cm gr. jako
p³ywaj¹cych (np.: na warstwie izolacyjnej ze styropianu lub we³ny mineralnej), od
3,5 cm gr. na warstwie rozdzielaj¹cej (np.: na folii), od 2,5 cm gr. jako zespolonych
z pod³o¿em za pomoc¹ Emulsji sczepnej ES 20. W przypadku podk³adów ogrze wanych ich gruboœæ nale¿y zwiêkszyæ o gruboœæ przewodów grzewczych. PC 65
zawiera drobne kruszywo do 4,0 mm; dziêki temu jest wygodna w mieszaniu, nak³a daniu, zagêszczaniu i zacieraniu. Do stosowania podczas remontów, jak te¿ w nowym
budownictwie. Nadaje siê do bezpoœredniego stosowania pod p³ytki ceramiczne,
wyk³adziny tekstylne, parkiet, pod masy samopoziomuj¹ce Murexin, do uzupe³nieñ
du¿ych ubytków w pod³o¿u oraz jako warstwa spadkowa/dociskowa na balkonach.
Mo¿e byæ mieszana z domieszkami do betonów Murexin oraz w³óknami - po zapytaniu
doradcy technicznego Murexin. PC 65 mo¿na obci¹¿aæ lekkim ruchem pieszym po ok.
24 godz. Pe³n¹ wytrzyma³oœæ osi¹ga po 28 dniach. Zakres gruboœci od 25 do 65 mm.
wytrzy ma³oœæ na œciskanie ≥20 N/mm2 wg PN-EN 13813
wytrzy ma³oœæ na zginanie ≥5 N/mm2 wg PN-EN 13813
klasa odpornoœci na œcieranie A12 wg PN-EN 13813
Zu¿ycie: ok. 2,0 kg/m2 na 1 mm gruboœci
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 6198 4

Masa samopoziomuj¹ca ST 12 Nivelliermasse ST 12
Uszlachetniona dodatkiem ¿ywic syntetycznych, o znacznej wytrzyma³oœci koñcowej, hydraulicznie wi¹¿¹ca masa na bazie cementów. Posiada doskona³y
rozp³yw nawet przy minimalnych gruboœciach. Do wyg³adzania, wyrównywania, niwelowania i poziomowania podk³adów pod³ogowych w pomieszczeniach
u¿ytecznoœci publicznej i mieszkaniowej. Pod p³ytki ceramiczne, wyk³adziny tekstylne, wyk³adziny elast yczne z PVC, kauczuku, linoleum, panele laminowane itp.
Do wylewania pomp¹ lub rêcznie. Zakres gruboœci: 1 -12 mm. Powy¿ej 5 mm mo¿na
mieszaæ w proporcjach wagowych z ok.30% iloœci piasku kwarcowego 0,3 - 0,9 mm.
Do stosowania wewn¹trz budynków.
Wytrzyma³oœæ na œciskanie ≥20 N/mm 2 wg PN-EN 13813
Wytrzyma³oœæ na zginanie ≥ 6 N/mm 2 wg PN-EN 13813
ruch pieszy po ok. 6 godz.,
orientacyjne wysychanie (+20°C/60%): ok. 24 godz. dla gruboœci ≤ 3 mm
ok. 2 - 4 doby dla gruboœci 3 - 12 mm
2
Zu¿ycie: ok. 1,5 kg/m na 1 mm gruboœci warst wy

25 kg
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PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

1 1395 9
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2. Wyrównanie pod³o¿a
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

58,00

70,75

97,70

119,19

73,80

90,04

Masa samopoziomuj¹ca ST 25* Nivelliermasse ST 25

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Uszlachetniona dodatkiem ¿ywic syntetycznych, o wysokiej wytrzy ma³oœci koñcowej,
hydraulicznie wi¹¿¹ca masa na bazie cementów. Posiada doskona³y rozp³yw, dedy kowana do grubowarstwowego wylewania. Do wyg³adzania i niwelowania podk³adów
pod³ogowych w pomieszczeniach u¿ytecznoœci publicznej i mieszkaniowej. Pod p³yt ki ceramiczne, wyk³adziny tekstylne, panele, itp. Pod parkiet tylko w po³¹czeniu z klejami X-Bond. Do wylewania pomp¹ lub rêcznie. Zakres gruboœci: 2 - 30 mm.
Do stosowania wewn¹trz budynków.
Wytrzyma³oœæ na œciskanie ≥ 25 N/mm 2 wg PN-EN 13813
Wytrzyma³oœæ na zginanie ≥ 7 N/mm 2 wg PN-EN 13813
ruch pieszy po ok. 6 - 8 godz.,
orientacyjne wysychanie (+20°C/60%): ok. 24 godz. dla gruboœci ≤10mm
ok. 1 - 2 doby na ka¿de 10 mm
2

Zu¿ycie: ok. 1,7 kg/m na 1 mm gruboœci warstwy
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

1 1493 2

Masa samopoziomuj¹ca SL 10* Nivelliermasse SL 10
Super lekka masa przeznaczona specjalnie na jastr ychy z ogrzewaniem pod³ogowym. Wi¹¿e poprzez hydratacjê. Posiada zdolnoœæ akumulacji ciep³a i dziêki temu
mo¿liwa jest oszczêdnoœæ kosztów nawet do 12%. S³u¿y do wyg³adzania i niwelowa nia podk³adów pod³ogowych, posiada zwiêkszon¹ o 20% wydajnoœæ. Przeznaczona
pod p³ytki, parkiet oraz pod wyk³adziny kauczukowe i polielefinowe, które wymagaj¹
podwy¿szonej ch³onnoœci. Do stosowania w zakresie do 10 mm.
Do stosowania wewn¹trz budynków.
2

Zu¿ycie: ok. 1,1 kg/m na 1 mm gruboœci warst wy
ruch pieszy po ok. 2 - 4 godz.,
orientacyjne wysychanie (+20°C/60%): ok. 12 - 24 godz. dla gruboœci ≤10 mm
15 kg

PS

1 szt., 1 pal.=54 szt.

1 0667 8

Masa samopoziomuj¹ca Extrem NE 30
Nivelliermasse Extrem NE 30
Specjalna, uszlachetniona ¿ywicami syntetycznymi, szybko wi¹¿¹ca i szybko wysy chaj¹ca masa na bazie cementów. Do niwelowania, poziomowania i wyg³adzania
podk³adów pod³ogowych w pomieszczeniach u¿ytecznoœci publicznej i mieszkanio wej. Extrem bardzo szybko osi¹ga wysok¹ wytrzyma³oœæ pod obci¹¿enia skupione
nie powoduj¹c naprê¿eñ w pod³o¿u. Idealna pod d³ugie dyle parkietowe i parkiet
przemys³owy; wyk³adziny przemys³owe (kauczukowe, PVC, linoleum); wielkoformatowe p³yty kamienne, gresowe i ceramiczne; wyk³adziny tekstylne ig³owe; do zalewania
elektrycznych przewodów mat grzewczych, itp. Do wylewania pomp¹ lub rêcznie.
Zakres gruboœci: 3 - 30 mm w jednej warstwie.
wytrzyma³oœæ na œciskanie ≥ 40 N/mm 2 wg PN-EN 13813
wytrzyma³oœæ na zginanie ≥10 N/mm 2 wg PN-EN 13813
ruch pieszy po: ok. 1 - 2 godz.
orientacyjne wysychanie (+20°C/60%): ok. 1 - 2 doby dla gruboœci ≤10 mm
ok. 2 - 3 doby dla gruboœci ≤30 mm
Zu¿ycie: ok. 1,7 kg/m 2 na 1 mm gruboœci
25 kg
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PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 6176 2
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2. Wyrównanie pod³o¿a
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

Masa samopoziomuj¹ca zewnêtrzna FMA 30*
Fließmasse außen FMA 30
Uszlachetniona dodatkiem ¿ywic syntetycznych, hydraulicznie utwardzaj¹ca masa
samopoziomuj¹ca do wyrównywania ekstremalnych nierównoœci jastrychów cementowych, przed uk³adaniem p³ytek ceramicznych i wyk³adzin pod³ogowych. Mo¿liwoœæ
uzyskania spadku powierzchni do 3%.
Dopuszczalna gruboœæ warstwy do 30 mm.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 1,6 kg/m 2 na 1 mm gruboœci warstwy
25 kg

12

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 7872 2

90,30

110,17
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3. Izolacje podp³ytkowe
Produkt

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

0 8420 4

34,30

41,85

0 7500 4

74,90

91,38

209,00

254,98

214,00
358,00
449,00

261,08
436,76
547,78

108,70
202,70
329,00

132,61
247,29
401,38

Opis produktu

Nr kat.

Szlamowa zaprawa izolacyjna DS 28* Dichtungsschlämme DS 28

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Odporny na dzia³anie siarczków, ulepszony dodatkiem tworzyw sztucznych, mineral ny œrodek do uszczelniania i izolacji budynków. Dopuszczony do kontaktu ze œrodkami spo¿ywczymi. Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹.
Do wykonywania izolacji pionowych i poziomych fundamentów, œcian piwnic, zbiorni ków wody pitnej, oczyszczalni œcieków.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 2,0 - 5,0 kg/m 2 na ka¿d¹ warstwê
6 kg
KTN
kolor szary
25 kg
PS
kolor szary

1 szt., 1 pal.=84 szt.
1 szt., 1 pal.=48 szt.

Zaprawa uszczelniaj¹ca Profi PD 1K Profi Dichtfolie PD 1K
Hydraulicznie wi¹¿¹ca, bezrozpuszczalnikowa, wodoszczelna, paroprzepuszczalna, ela styczna, jednokomponentowa izolacja do wykonywania uszczelnieñ podp³ytkowych.
Do stosowania pod p³ytkami ceramicznymi na œcianach i pod³ogach, balkonach i tara sach, coko³ach budynków. Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹.
Zalecana gruboœæ warstwy - 2 mm.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm gruboœci warstwy

18 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

1 1729 3

Zaprawa uszczelniaj¹ca - dwusk³adnikowa DF 2K Dichtfolie DF 2K
Dwusk³adnikowa, bezrozpuszczalnikowa, nieprzepuszczaj¹ca wody i paroprzepuszczalna, odporna na promieniowanie ultrafioletowe zaprawa uszczelniaj¹ca. Stanowi
trwale elastyczne - bez rys i spêkañ w przedziale temperatur od -30°C do +80°C bezspoinowe uszczelnienie przed uk³adaniem p³ytek ceramicznych na elewacjach,
tarasach, w zbiornikach wodnych i basenach. Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu
z wod¹ pitn¹. Zalecana gruboœæ warst wy - 2 mm.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm gruboœci warstwy
9 kg zestaw
KE+PS 1 szt., 1 pal.=33 szt.
18 kg zestaw KE+PS 1 szt., 1 pal.=24 szt.
37,5 kg zestaw KE+PS 1 szt., 1 pal.=12 szt.

0 4005 8
0 4006 5
0 5692 9

Folia w p³ynie 1 KS Flüssigfolie 1 KS
Jednosk³adnikowa, gotowa do u¿ycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczaj¹ca
wody masa uszczelniaj¹ca, stanowi¹ca trwale elastyczne, bezspoinowe uszczel nienie przed uk³adaniem p³ytek ceramicznych w ³azienkach, natryskach i kabinach
prysznicowych. Zalecana gruboœæ warstwy - 1 mm. Kolor: ¿ó³ty.
Do stosowania wewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 1,5 kg/m 2 na 1 mm gruboœci warstwy
7 kg
14 kg
25 kg
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KE
KE
KE

1 szt., 1 pal.=85 szt.
1 szt., 1 pal.=36 szt.
1 szt., 1 pal.=24 szt.

0 4007 2
0 4008 9
0 4174 1
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3. Izolacje podp³ytkowe
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Taœma uszczelniaj¹ca DB 70

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

90,00
387,00

109,80
472,14

332,00

405,04

24,00

29,28

Dichtband DB 70

Taœma uszczelniaj¹ca, obustronnie pokryta fizelin¹ polipropylenow¹ zwiêkszaj¹c¹ przy czepnoœæ taœmy do pow³ok izolacyjnych. Przeznaczona jest do wklejania w pow³oki
izolacyjne Murexin w naro¿ach pomieszczeñ, na styku posadzki ze œcian¹ oraz wzd³u¿
szczelin dylatacyjnych.
Zu¿ycie: w zale¿noœci od potrzeb (mb)
10 mb
50 mb

ROL
ROL

1 szt., 1 pal.=392 szt.
1 szt., 1 pal.=100 szt.

Taœma uszczelniaj¹ca szeroka 240 mm*

0 4009 6
0 4010 2

Dichtband breit 240 mm

Uzupe³nienie kompleksowego systemu uszczelnieñ przeciwwilgociowych Murexin.
Taœma przeznaczona do uszczelniania styków œcian i pod³óg oraz szczelin dylatacyj nych. Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: zale¿nie od potrzeb (iloœci mb)
szerokoœæ uszczelnienia: 19 cm
szerokoœæ taœmy:
24 cm
25 mb

ROL

1 szt., 1 pal.=100 szt.

Taœma uszczelniaj¹ca - naro¿nik wewnêtrzny

1 0106 3
Dichtband Innenecke

Uzupe³nienie kompleksowego systemu uszczelnieñ przeciwwilgociowych Murexin.
Taœma przeznaczona do uszczelniania wewnêtrznych naro¿ników œcian i pod³óg.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: zale¿nie od potrzeb
szerokoœæ uszczelnienia: 7 cm
szerokoœæ taœmy:
12 cm
1 szt.
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STK

25 szt./karton

0 5372 0
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3. Izolacje podp³ytkowe
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Taœma uszczelniaj¹ca - naro¿nik zewnêtrzny

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

24,00

29,28

15,70

19,15

83,60

101,99

Dichtband Aussenecke

Uzupe³nienie kompleksowego systemu uszczelnieñ przeciwwilgociowych Murexin.
Taœma przeznaczona do uszczelniania zewnêtrznych naro¿ników œcian i pod³óg.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.

1 szt.

STK

25 szt./karton

Manszeta uszczelniaj¹ca*

0 5371 3

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Zu¿ycie: zale¿nie od potrzeb
szerokoœæ uszczelnienia: 7 cm
szerokoœæ taœmy:
12 cm

Dichtmanschette

Uzupe³nienie kompleksowego systemu uszczelnieñ przeciwwilgociowych Murexin.
Manszeta uszczelniaj¹ca przeznaczona do uszczelniania przejœæ rurek instalacyjnych
przez œciany.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: zale¿nie od potrzeb
wymiary uszczelnienia: 9x9 cm
wymiary ogólne:
13x13 cm
1 szt.

STK

25 szt./karton

Ko³nierz uszczelniaj¹cy

0 4011 9

Gullydichtung

Uzupe³nienie kompleksowego systemu uszczelnieñ przeciwwilgociowych Murexin.
Ko³nierz przeznaczony do uszczelniania spustów wodnych.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: zale¿nie od potrzeb
wymiary uszczelnienia:
wymiary ogólne:
1 szt.
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STK

30x30 cm
35x35 cm

10 szt./karton

0 4017 1
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Technika klejenia p³ytek i kamienia

Oszczêdzanie energii zaczyna siê
pod p³ytk¹.
Firma Murexin oferuje zaprawy klej¹ce dopasowane do ka¿dego rodzaju p³ytki,
gwarantuj¹c wysok¹ jakoœæ oraz trwa³oœæ posadzki.

Ogromne znaczenie
obok komfortu naszych
mieszkañ ma
oszczêdnoœæ energii.
Korzystaj¹c z produktów Murexin
Thermo System mo¿na znacznie zredukowaæ zu¿ycie energii a co szczególnie wa¿ne, równie¿ emisjê CO2.

Oszczêdnoœæ kosztów energii
przy zastosowaniu Murexin Thermo System

Temperatura w pomieszczeniu w °C
Zu¿ycie oleju opa³owego w hl/rok
Zu¿ycie oleju opa³owego w hl/rok po zastosowaniu Murexin
Thermo System

Coraz wy¿sza jakoœæ p³ytek ceramicznych wymusza ci¹g³e podnoszenie
jakoœci zapraw klej¹cych oraz fug. Firma Murexin nieustannie bada oraz
modyfikuje swoje wyroby. Gwarantujemy Pañstwu najwy¿sz¹ jakoœæ
produktów spe³niaj¹cych surowe wymagania.
Na rynku dostêpne s¹ ró¿norodne ok³adziny ceramiczne. Pocz¹wszy od ceramiki pokrytej glazur¹, poprzez p³ytki jednorodne w masie, wypalane w wy¿szych
temperaturach np.: p³ytki klinkierowe, a¿
po p³ytki z gresu. P³ytki z gresu charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ twardoœci¹, odpornoœci¹ na œcieranie, mrozoodpornoœci¹,
mniejsz ¹ ch³onnoœci¹. Te w³aœciwoœci pozwalaj¹ na stosowanie ich zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków. Jeszcze lepsze w³aœciwoœci ma gres szkliwiony.

16

Od kamienia naturalnego do terakoty.
Obok tradycyjnej ceramiki oraz p³ytek
gresowych czêsto stosowane s¹ p³ytki
z kamienia naturalnego . Szczególnie
du¿¹ odpornoœæ na obci¹¿enia mecha niczne ma granit. Marmur jest efektow ny ale wra¿liwy na dzia³anie kwasów.
W ostatnich latach du¿¹ popularnoœci¹
ciesz ¹ siê p³ytki cotto. P³ytki te nie posia daj¹ warst wy glazury, zaraz po u³o¿eniu
musz¹ zostaæ zaimpregnowane. P³ytki te
u³o¿one na pod³o¿u ogrzewanym zapew niaj¹ optymalne przekazywanie energii
cieplnej do pomieszczenia.

Elastyczna zaprawa klej¹ca KL 1 dziêki
znakomitym w³aœciwoœciom pozwalaj¹cym
na magazyn owanie energii cieplnej oraz
dziêki lekkim wype³niaczom nadaje siê znakomicie do budynków pasywnych (budynki
o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na
energiê).

> wydajnoœæ kleju zwiêkszona o 30%
> wyd³u¿ony czas otwarty
> t³umienie ha³asu
> wysoka wytrzyma³oœæ
> mrozoodpornoœæ
> porêczne opakowania po 15 kg

Inne produkty z Murexin Thermo System
AL 55
Masa SL 10
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4. Kleje do p³ytek i kamienia
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

Wysoko elastyczna zaprawa klej¹ca Flex KGF 65

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Wysoko elastyczna, modyfikowana najwy¿szej jakoœci polimerami, wi¹¿¹ca
hydraulicznie, tiksotropowa, o wyd³u¿onym czasie otwartym, o podwy¿szonej
przyczepnoœci, cienkowarstwowa (do 7 mm) zaprawa klej¹ca do stosowania
wewn¹trz i na zewn¹trz. Wodo- i mrozoodporna. Zalecana szczególnie na pod³o¿a
odkszta³calne. Do klejenia ok³adzin œciennych i pod³ogowych z p³ytek ceramicznych,
mozaiki ceramicznej oraz szklanej, glazury, terakoty, klinkieru, kamionki, p³ytek
kamiennych niewra¿liwych na przebarwienia oraz cementowych. Do klejenia
wszelkiego rodzaju ok³adzin wielkoformatowych wewn¹trz oraz na zewn¹trz
pomieszczeñ. S³u¿y do klejenia ok³adzin na pod³o¿ach betonowych, betonie lekkim,
murach ceglanych, tynkach wapienno-cementowych, tynkach cementowych,
tynkach gipsowych, bloczkach z betonu lekkiego, bloczkach gipsowych, starych
ok³adzinach ceramicznych, starych pow³okach malarskich, na pod³o¿ach z lastryko,
na lanym asfalcie, ogrzewanych oraz nieogrzewanych jastrychach cementowych,
anhydrytowych oraz magnezjowych, p³ytach gipsowo-kartonowych, p³ytach
w³óknistych, p³ytach OSB jak równie¿ uszczelnieniach podp³ytowych Murexin w pomieszczeniach mokrych takich jak: ³azienki, toalety, natryski. Zalecana do klejenia
ok³adzin w nieckach basenowych, zbiornikach na wodê oraz na balkonach i tarasach.
Zalecana do stosowania w miejscach poddawanych zwiêkszonym obci¹¿eniom
mechanicznym oraz termicznym np.: elewacje budynków.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

61,10

74,54

49,80

60,76

Elastyczna zaprawa klej¹ca Flexibel KGX 45
Elastyczna, modyfikowana wysokiej jakoœci polimerami, wi¹¿¹ca hydraulicznie,
tiksotropowa, o wyd³u¿onym czasie otwartym, o podwy¿szonej przyczepnoœci,
cienkowarstwowa (do 7 mm) zaprawa klej¹ca do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz.
Wodo- i mrozoodporna. Do klejenia ok³adzin œciennych i pod³ogowych z p³ytek
ceramicznych, mozaiki ceramicznej oraz szklanej, glazury, terakoty, klinkieru,
kamionki, p³ytek kamiennych niewra¿liwych na przebarwienia oraz cementowych.
Do klejenia p³ytek z gresu o wymiarach do 40 x 40 cm wewn¹trz oraz na zewn¹trz
pomieszczeñ. S³u¿y do klejenia ok³adzin na pod³o¿ach betonowych, betonie lekkim,
murach ceglanych, tynkach wapienno-cementowych, tynkach cementowych,
tynkach gipsowych, bloczkach z betonu lekkiego, bloczkach gipsowych, starych
ok³adzinach ceramicznych, starych pow³okach malarskich, na pod³o¿ach z lastryko,
na lanym asfalcie, ogrzewanych oraz nieogrzewanych jastrychach cementowych
i anhydrytowych, p³ytach gipsowo-kartonowych oraz p³ytach w³óknistych jak równie¿
uszczelnieniach podp³ytowych Murexin w pomieszczeniach mokrych takich jak:
³azienki, toalety, natryski oraz na balkonach i tarasach. Zalecana do stosowania
w miejscach poddawanych zwiêkszonym obci¹¿eniom mechanicznym oraz termicznym np.: elewacje budynków.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2
25 kg

Katalog produktów Murexin Polska 2009

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.
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4. Kleje do p³ytek i kamienia
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

28,50

34,77

19,90

24,28

72,10

87,96

Zaprawa klej¹ca Specjal KMG 25

EN 12004

Modyfikowana polimerami, wi¹¿¹ca hydraulicznie, tiksotropowa, o wyd³u¿onym
czasie otwartym, na bazie cementów szarych, cienkowarstwowa (do 7 mm) zaprawa
klej¹ca do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz. Wodo- i mrozoodporna. Do klejenia
ok³adzin œciennych i pod³ogowych z p³ytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru,
kamionki, p³ytek kamiennych niewra¿liwych na przebarwienia oraz cementowych.
Do klejenia p³ytek z gresu o wymiarach do 40 x 40 cm wewn¹trz pomieszczeñ. Mo¿e
byæ stosowana do przyklejania styropianu i styroduru, mo¿e byæ u¿ywana do murowania lekkich œcianek dzia³owych z suporeksu. S³u¿y do klejenia ok³adzin na pod³o¿ach
betonowych, betonie lekkim, murach ceglanych, tynkach wapienno-cementowych,
tynkach cementowych, tynkach gipsowych, bloczkach z betonu lekkiego, bloczkach
gipsowych, nieogrzewanych jastrychach cementowych i anhydrytowych, sztywno
zamocowanych p³ytach gipsowo-kartonowych oraz p³ytach w³óknistych, jak równie¿
uszczelnieniach podp³ytowych Murexin w pomieszczeniach mokrych takich jak:
³azienki, toalety, natryski. Mo¿e byæ stosowana w pomieszczeniach poddawanych
zwiêkszonym obci¹¿eniom mechanicznym.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m2
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

Zaprawa klej¹ca Standard KMG 15
Modyfikowana polimerami, wi¹¿¹ca hydraulicznie, tiksotropowa, na bazie cementów
szarych, cienkowarstwowa (do 7 mm) zaprawa klej¹ca do stosowania wewn¹trz
i na zewn¹trz. Wodo- i mrozoodporna. Do klejenia ok³adzin œciennych i pod³ogowych
z p³ytek ceramicznych, glazury, terakoty, p³ytek kamiennych oraz cementowych.
Mo¿e byæ stosowana do przyklejania styropianu i styroduru, mo¿e byæ u¿ywana
do murowania lekkich œcianek dzia³owych z suporeksu. S³u¿y do klejenia ok³adzin
na pod³o¿ach betonowych, betonie lekkim, tynkach wapienno-cementowych,
tynkach cementowych, bloczkach z betonu lekkiego, nieogrzewanych jastrychach
cementowych.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

Bia³a zaprawa klej¹ca KW 21 Klebemörtel weiß KW 21
Wodo- i mrozoodporna, ulepszona, hydraulicznie wi¹¿¹ca, tiksotropowa, cienko warstwowa (do 5 mm), zaprawa klejowa - do uk³adania ok³adzin ceramicznych, p³yt
z kamienia naturalnego, w szczególnoœci jasnych p³yt marmurowych i mozaiki szklanej. Do stosowania na powszechnie spotykanych pod³o¿ach mineralnych, tynkach
cementowo-wapiennych, jastr ychach betonowych i cementowych.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
CEMENTOWE
ZAPRAWY KLEJ¥CE

Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2 zale¿nie od rodzaju p³ytek
25 kg
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PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 4027 0
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4. Kleje do p³ytek i kamienia
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

72,40

88,33

102,00

124,44

80,50

98,21

116,00

141,52

Elastyczna zaprawa klej¹ca Vario KVF 75
Flexklebemörtel Vario KVF 75

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Rozp³ywna, elastyczna zaprawa klej¹ca do klejenia ok³adzin ceramicznych metod¹
rozp³ywn¹ na tzw. pe³ne podparcie. Zaprawa wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie
wi¹¿¹ca, o wyd³u¿onym czasie otwartym. S³u¿y do klejenia wszystkich ok³adzin
ceramicznych, równie¿ wielkoformatowych w miejscach nara¿onych na du¿e
obci¹¿enia mechaniczne, obci¹¿enia punktowe oraz obci¹¿enia udarowe. S³u¿y
równie¿ do klejenia p³ytek na balkonach oraz tarasach, w miejscach nara¿onych na
cykliczne zamarzanie.
Maks. gruboœæ warstwy kleju 10 mm. Do stosowania wewn¹trz oraz na zewn¹trz.
Zu¿ycie: ok. 3,0 kg/m 2
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 9243 9

Elastyczna, szybkowi¹¿¹ca zaprawa klej¹ca bia³a SFK 81
Schnellflexklebemörtel weiß SFK 81
Wodo- i mrozoodporna, elastyczna i szybkowi¹¿¹ca (ok. 3 godz.), hydraulicznie wi¹¿¹ca, grubowarstwowa (4 - 20 mm), zaprawa klejowa - do uk³adania p³ytek ceramicznych na pod³o¿a podlegaj¹ce podwy¿szonym obci¹¿eniom statycznym i termicznym;
elewacje, ogrzewanie pod³ogowe, balkony i tarasy, baseny i zbiorniki wodne. Do kleje nia p³ytek o ma³ej (< 0,5%) nasi¹kliwoœci (p³ytki gresowe) oraz kamienia naturalnego
(np. marmur).
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2 zale¿nie od rodzaju p³ytek
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 7227 1

Elastyczna trasowa zaprawa klej¹ca TRASS KTF 55
Flex-Klebemörtel Trass KTF 55

CEMENTOWE
ZAPRAWY KLEJ¥CE

Wodo- i mrozoodporna, elastyczna, tiksotropowa, hydraulicznie wi¹¿¹ca, grubowar stwowa (3 - 20 mm) zaprawa klejowa - do uk³adania p³ytek ceramicznych, mozaiki,
p³yt z kamienia naturalnego, terakoty; w szczególnoœci ok³adzin klinkierowych. Dziêki zawartoœci trasu zabezpiecza klejone ok³adziny przed wykwitam i i odbarwieniami.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2 zale¿nie od rodzaju p³ytek
25 kg

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.

0 5693 6

Elastyczna zaprawa klej¹ca KL 1* Flexklebemörtel KL 1
Lekka, wysoko elastyczna, proszkowa, cementowa zaprawa klejowa, dopuszczona
do stosowania w obiektach przetwórstwa spo¿ywczego. Charakteryzuje siê zwiêkszon¹ wydajnoœci¹ o ponad 30%. Jest sk³adnikiem systemu Thermo Murexin i s³u ¿y do mocowania p³ytek ceramicznych na pod³o¿ach krytycznych oraz wszelkich
powszechnie spotykanych pod³o¿ach mineralnych. Dziêki specjalnej kombinacji
sk³adników zmniejsza ryzyko wystêpowania wykwitów na p³ytkach ceramicznych.
Szybkowi¹¿¹ca, tiksotropowa tj. zapobiegaj¹ca sp³ywaniu p³ytek z powierzchni
pionowych oraz o wyd³u¿onym czasie otwartym.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 2 kg/m 2 zale¿nie od rodzaju p³ytek
13 kg
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PS

1 szt., 1 pal.=72 szt.

1 1728 6
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4. Kleje do p³ytek i kamienia
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

Szybkowi¹¿¹ca zaprawa klej¹ca SK 15* Reparaturmörtel SK 15
Szybkowi¹¿¹ca (ok. 90 min.), specjalna zaprawa klejowa do cienkowarstwowego uk³a dania p³ytek ceramicznych. Do mocowania pojedynczych p³ytek, jako naprawa miejsco wa oraz do mocowania p³ytek na powierzchniach, które maj¹ byæ szybko oddane do
u¿ytku. Mo¿na równie¿ mieszaæ j¹ z normalnymi zaprawami klejowymi w celu skrócenia
ich czasu wi¹zania. Nadaje siê zarówno na typowe pod³o¿a, jak i na pod³o¿a krytyczne.
Gruboœæ warstwy: 4 - 10 mm.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2 zale¿nie od rodzaju p³ytek
15 kg

PS

1 szt., 1 pal.=54 szt.

1 1730 9

62,60

76,37

485,00

591,70

250,00

305,00

Klej specjalny X-Bond MS-K88 Spezialklebstoff X-Bond MS-K88
Wysokiej jakoœci, jednokomponentowy elastyczny klej bazuj¹cy na technologii MS
(modyfikowane silany). Nie zawiera wody, rozpuszczalników oraz silikonów. Jest
trwale elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne, zapobiega przenoszeniu
naprê¿eñ œcinaj¹cych na pod³o¿e, t³umi odg³osy kroków. Zalecana szczególnie na
pod³o¿a odkszta³calne. S³u¿y do klejenia ok³adzin ceramicznych oraz drewnianych
do izolacji termicznych ze styropianu, styroduru, we³ny mineralnej, do pod³o¿y
mineralnych z betonu, ceg³y, tynków, jastrychów, p³yt GK oraz do pod³o¿y trudnych
takich jak szk³o, metal oraz tworzywa sztuczne. Do klejenia ok³adzin ceramicznych
w budynkach kontenerowych, w budynkach o konstrukcji drewnianej, w kabinach
wind, na powierzchniach metalowych kana³ów wentylacyjnych, w przemyœle
samochodowym, energetyce oraz w okrêtownictwie, na pod³o¿ach podlegaj¹cych
znacznym odkszta³ceniom oraz obci¹¿eniom dynamicznym. Kolor: koœæ s³oniowa
Zu¿ycie: 0,6-1,0 kg/m 2
14 kg

1 szt., 1 pal.=36 szt.

1 2133 6

Uniwersalny klej epoksydowy EKY 90* Epoxyklebemörtel Universal EKY 90
EN 12004

Dwusk³adnikowa zaprawa klej¹ca na bazie ¿ywic epoksydowych, wodoszczelna,
mrozoodporna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na starzenie, charakteryzuje siê
du¿¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ i mechaniczn¹. Przeznaczona do klejenia ok³adzin ce ramicznych w pomieszczeniach nara¿onych na znaczne obci¹¿enia chemiczne.
Zu¿ycie: ok. 3 kg/m 2
6 kg
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BLE

1 szt., 1 pal.=70 szt.

1 0035 6
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Fugowanie

Czy ju¿ do nas do³¹czyliœcie?
Zapraszamy do najlepszego
programu fug!

Wskazówka:
Fuga FM 60 nale¿y do najlep szych zapraw spoinuj¹cych
podczas prac p³ytkarskich.
To mineralna, modyfikowana
polimerami, wodo- i mrozood porna, elastyczna fuga z tzw.
efektem perlenia. Dostêpna
jest w 25 najbardziej popularnych na rynku kolorach.

Fuga FM 60 pakowana jest
po: 2 kg, 8 kg, 25 kg

Oznaczona jest zgodnie
z PN-EN 13 888 jako CG2

AQUA

Wystrój wnêtrz pomieszczeñ handlowych
Ciekaw¹ alternatyw¹ dla remontu kapitalnego pomieszczeñ han dlowych jest nasza oferta umo¿liwiaj¹ca szybkie i tanie u³o¿enie
nowych p³ytek na powierzchni star ych ok³adzin ceramicznych.
Aby w wyniku remontu uzyskaæ nie tylko efekt odœwie¿enia wnêtrza, ale równie¿ lepiej wyeksponowaæ sprzedawane artyku³y nale¿y przestrzegaæ pewnych zasad.

Nasta³a moda na fugi w intensywnych kolorach.
Tych z Pañstwa, którzy nie obawiaj¹ siê zastosowania
mocnych kolorów, zapraszamy do skorzystania z bogatej
i intensywnej kolorystyki fug Murexin.
Do wyboru przekazujemy Pañstwu równie¿ fugi w kolorach pastelowych, w tonacji bieli, be¿u oraz szaroœci. Powinien im jednak
towarzyszyæ element wystroju wnêtrza prze³amuj¹cy monotoniê
kolorystyczn¹.
Nowe p³ytki do ³azienki.
Na rynku istnieje wiele formatów p³ytek ceramicznych. Modne s¹
p³ytki wielkoformatowe o wymiarach nawet do 60 x 60 cm. Du¿e
p³ytki sprawiaj¹, ze wnêtrze wydaje siê byæ bardziej przestronne
oraz ekskluzywne. Jako alternatywa p³ytek wielkoformatowych oferowane s¹ równie¿ ró¿nego rodzaju mozaiki.
Katalog produktów Murexin Polska 2009

Sukces w dzia³alnoœci handlowej zale¿y nie tylko od prawid³owego
poprowadzenia klienta poprzez sklep, ustawienia tablic informacyj nych, wykorzystania nowoczesnych mo¿liwoœci multimedialnych,
nale¿y pamiêtaæ równie¿ o w³aœciwym doborze p³ytek posadzkowych zarówno pod wzglêdem koloru, wielkoœci jak i faktury powierzchni.
Dobór p³ytek posadzkowych
Ogromny wp³yw na w³aœciw¹ atmosferê panuj¹c¹ w pomieszczeniach handlowych ma dobór odpowiednich p³ytek ceramicznych
- ich kolor, rodzaj materia³u, faktura itd. Kolor p³ytek ma wp³yw na
samopoczucie Klienta.
Zalecane s¹ w takim przypadku stonowane kolory i dyskretny wystrój. Zbyt ciemne kolory wp³ywaj¹ negatywnie na nastrój, poch³a niaj¹ wiele œwiat³a. Mo¿na je stosowaæ wyj¹tkowo we wnêtrzach
jasnych, w których panuje surowa atmosfera.
Przyjazne otoczenie poprawia samopoczucie, wp³ywa na na strój Klienta.
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10 top produktów. Ka¿dy daje gwarancjê niezawodnoœci.

5. Fugi i silikony

Asortyment fug i silikonów dostêpny w jednakowych kolorach

bia³a (weiss)

miel

jaœmin

siena

szara (grau)

terra

bahama

grün (RAL 6000/6016)

manhattan

mittelbraun

camel

gelb (RAL 1016)

silbergrau

bali

rubinrot

rot (RAL 3016/3017)

anthrazit

vanille

crocus

blau (RAL 5015)

seidengrau

evergreen

bermuda

schwarz (RAL 9005)

ägäis
Powy¿sze kolory mog¹ w niewielkim stopniu odbiegaæ od rzeczywistych kolorów fug.

Fuga Aqua Flex FM 60:
Fuga Trass FMT 15 Fugenmörtel Trass FMT 15:
bia³a (weiss)*, szara (grau)*, silbergrau*, anthrazit*, bahama*, manhattan, jaœmin, szara (grau), manhattan, anthrazit, beige, mittelbraun
Do nabycia w 25 kg workach.
camel, crocus, bermuda, ägäis, miel, terra, mittelbraun,
bali, rot, grün, gelb, blau, schwarz
Nowoœæ: siena, rubinrot, evergreen, seidengrau, vanille
Fuga do kostki brukowej PF 30 Pflasterfuge PF 30:
Do nabycia w 2- i 8 kg opakowaniach.
natur (sandgrau)
Fugi niekolorowe dostêpne równie¿ w 25 kg opakowaniach.
Fuga Expres SFX 70 Schnellflexfuge SFX 70:
bia³a (weiss), szara (grau), silbergrau, anthrazit, bahama
nowoœæ: seidengrau
Do nabycia w 8 kg opakowaniach.

Fuga Extrem FME 80 Fugenmörtel Extrem FME 80:
bia³a (weiss), szara (grau)*, silbergrau
Dostêpne w 6 kg opakowaniach.
Fuga szara do nabycia równie¿ w 18 kg opakowaniach.
Fuga Epoxy Fugenmörtel Epoxy FMY 90:
bia³a (weiss), szara (grau)
Do nabycia w 6 kg opakowaniach

22

Fuga Trass do kamienia SF 50 Steinfuge Trass SF 50:
szara (grau), camel
Do nabycia w 25 kg workach.

Silikon sanitarny SIL 60 Sanitär Silikon SIL 60:
transparent, bia³a (weiss), szara (grau), manhattan, silbergrau, anthrazit, jaœmin,
bahama, camel, crocus, bermuda, ägäis, miel, terra, mittelbraun, bali, rot, grün,
gelb, blau, schwarz
Nowoœæ: siena, rubinrot, evergreen, seidengrau, vanille
Silikon Aqua SIL 80 Aqua Silikon SIL 80:
transparent, szara (grau)

Silikon do kamienia SIL 50 Naturstein Silikon SIL 50:
transparent, bia³a (weiss), szara (grau), bahama, anthrazit
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5. Fugi i silikony
Produkt

Opis produktu

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

1 1586 2
1 1581 7
1 1601 2
1 1608 1
1 1590 9
1 1591 6
1 1592 3
1 1593 0
1 1594
1 1595 4
1 1596 1
1 1597 8
1 1598 5
1 1599 2
1 1600 5
1 1602 9
1 1604 3
1 1607 4
1 1606 7

15,80
18,90
18,90
18,90
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20

19,28
23,06
23,06
23,06
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52

1 2053 8
1 2054 5
1 2055 2
1 2057 6
1 1649 4
1 1650 0

46,20
47,30
48,30
46,20
46,20
46,20

56,36
57,71
58,93
56,36
56,36
56,36

1 1587 9
1 1582 4
1 1638 8
1 1644 9
1 1627 2
1 1628 9
1 1629 6
1 1630 2
1 1631
1 1632 6
1 1633 3
1 1634 0
1 1635 7
1 1636 4
1 1637 1
1 1639 5
1 1640 1
1 1643 2
1 1642 5

46,90
51,50
54,60
54,60
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50
74,50

57,22
62,83
66,61
66,61
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89
90,89

1 1546 6
1 1583 1
1 1744 6
1 1741
1 1743 9

130,00
148,00
157,00
221,00
221,00

158,60
180,56
191,54
269,62
269,62

Nr kat.

Fuga Aqua Flex FM 60 Fugenmörtel FM 60
Mineralna, modyfikowana polimerami, pigmentowana, wodo- i mrozoodporna, elastyczna fuga z efektem perlenia do spoinowania ok³adzin ceramicznych w zakresie szeroko œci spoin od 2 do 7 mm. Fuga drobnoziarnista, o g³adkiej powierzchni, u³atwia utrzyma nie pod³ogi w czystoœci.

2 kg
KTN
szara (grau)
bia³a (weiss)
silbergrau
seidengrau
jasmin
bali
camel
miel
bahama
anthrazit
crocus
terra
bermuda
mittelbraun
manhattan
ägais
rubinrot
evergreen
vanille
kolory intensywne:
siena
rot
blau
gelb
grün
schwarz
8 kg
KTN
szara (grau)
bia³a (weiss)
silbergrau
seidengrau
jasmin
bali
camel
miel
bahama
anthrazit
crocus
terra
bermuda
mittelbraun
manhattan
ägais
rubinrot
evergreen
vanille
25 kg
PS
szara (grau)
bia³a (weiss)
silbergrau
bahama
anthrazit
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Technika klejenia p³ytek i kamienia

Zu¿ycie: ok. 0,5 - 0,9 kg/m 2 zale¿nie od formatu p³ytki i szerokoœci spoiny.
4 szt./zgrzewka, 1 pal.=216 szt.

1 szt., 1 pal.=84 szt.

1 szt., 1 pal.=48 szt.
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5. Fugi i silikony
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

73,50
89,20
89,20
89,20
89,20

89,67
108,82
108,82
108,82
108,82

62,00
65,10
65,10

75,64
79,42
79,42

57,80
59,90
62,60
62,60
62,60
62,60

70,52
73,08
76,37
76,37
76,37
76,37

Fuga Trass FMT 15 Fugenmörtel Trass FMT 15
Mineralna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna fuga z dodatkiem trasu
do fugowania ok³adzin kamiennych i klinkierowych w zakresie szerokoœci spoin od
4 do 15 mm.
Zu¿ycie: 0,6 - 2,0 kg/m 2 zale¿nie od formatu p³ytki i szerokoœci spoiny.
25 kg
PS
grau
mittelbraun
anthrazit
beige
manhattan

1 szt., 1 pal.=48 szt.
1 0182 7
1 0822 2
1 0824 6
1 0825 3
1 0826 0

Fuga Trass do kamienia SF 50* Steinfuge Trass SF 50
Mineralna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna, odporna na œrodki odladzaj¹ce fuga z dodatkiem trasu do spoinowania ok³adzin z kamienia i kostki brukowej. Stosowana przy szerokoœci spoin od 4 do 30 mm.
Zu¿ycie: zale¿y od formatu ok³adziny, szerokoœci i g³êbokoœci fugi.
25 kg
grau
camel
bahama

PS

1 szt., 1 pal.=48 szt.
0 4214 4
0 9034 3
0 5214 3

Fuga Express SFX 70* Schnellfuge SFX 70
Mineralna, modyfikowana polimerami, elast yczna, szybkowi¹¿¹ca, pigmentowana,
wodo- i mrozoodporna fuga do spoinowania ok³adzin ceramicznych oraz z gresu na
powierzchniach posadzek i œcian w miejscach przeznaczonych do szybkiego obci¹¿enia ruchem pieszym. Umo¿liwia ³atwe, szybkie i równomierne wype³nienie spoin
miêdzy p³ytkami. Stosowana przy szerokoœci fug od 2 do 15 mm.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: 0,6 - 2,0 kg/m 2 zale¿nie od formatu p³ytki i szerokoœci spoiny.
8 kg
KTN
grau
weiss
silbergrau
anthrazit
bahama
seidengrau
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1 szt., 1 pal.=84 szt.
1 1702 6
1 1700 2
1 1704 0
1 1705 7
1 1706 4
1 1707 1
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5. Fugi i silikony
Produkt

Opis produktu

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

1 1756 9
1 1755 2
1 1758 3
1 1757 6
1 1759 0

27,30
30,50
39,90
39,90
39,90

33,31
37,21
48,68
48,68
48,68

1 1770 5
1 1769 9
1 1768 2
1 1767 5
1 1674 6

62,00
65,10
71,40
71,40
71,40

75,64
79,42
87,11
87,11
87,11

344,00

419,68

Nr kat.

Fuga Obiekt OF 40 Objektfuge OF 40

8 kg
KTN
grau
weiss
silbergrau*
bahama*
manhattan*

1 szt., 1 pal.=84 szt.

25 kg
PS
grau
weiss
silbergrau*
bahama*
manhattan*

1 szt., 1 pal.=48 szt.

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Mineralna, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna fuga do spoinowania
ok³adzin ceramicznych oraz mozaiki na powierzchniach œcian i posadzek. Stosowana
w obiektach przemys³owych przy szerokoœci fug od 2 do 7 mm.

Fuga do kostki brukowej PF 30* Pflasterfuge PF 30
Mineralna, gotowa do u¿ycia (nie dodawaæ wody) fuga do spoinowania ok³adzin
z kostki brukowej oraz kamienia naturalnego. Posiada w³aœciwoœci drena¿owe jest
wodo- i mrozoodporna oraz odporna na œrodki odladzaj¹ce. Do fugowania powierzch ni chodników, nawierzchni drogowych, placów na podbudowie piaskowej.
Zu¿ycie: ustaliæ na podstawie próby.
KE
25 kg
natur (sandgrau)

1 szt., 1 pal.=24 szt.
1 1796 5

Fuga Extrem FME 80 Fugenmörtel Extrem FME 80
Mineralna, dwukomponentowa, chemoodporna, wodo- i mrozoodporna fuga do
spoinowania ok³adzin ceramicznych przy szerokoœci fug do 10 mm w basenach,
basenach termalnych, basenach z wod¹ morsk¹, basenach solankowych, kuchniach, myjniach samochodowych, balkonach, tarasach, pomieszczeniach przemy s³owych. Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu z wod¹ basenow¹.
Zu¿ycie: ok. 0,5 kg/m 2 w zale¿noœci od formatu p³ytki.
6 kg
KE+KKA 1 szt., 1 pal.=33 szt.
grau
weiss
silbergrau*

0 7163 2
0 9293 4
0 8626 1

108,00
120,00
120,00

131,76
146,40
146,40

18 kg
grau

0 7914 0

218,00

265,96
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KE+KKA 1 szt., 1 pal.=24 szt.
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5. Fugi i silikony
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

294,00
294,00
294,00

358,68
358,68
358,68

65,00

79,30

38,80
38,80

47,34
47,34

34,70
34,70
34,70
34,70
34,70

42,33
42,33
42,33
42,33
42,33

Fuga Epoxy FMY 90* Fugenmörtel Epoxy FMY 90
Epoksydowa, dwukomponentowa, wodoszczelna, chemoodporna fuga do spoinowania ok³adzin ceramicznych w laboratoriach chemicznych, mleczarniach, masarniach,
browarach, jak równie¿ w zbiornikach na wodê pitn¹. Utrudnia rozwój mikroorganizmów na powierzchni spoiny. Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynków.
Zu¿ycie: ok. 1 kg/m 2 w zale¿noœci od formatu p³ytki i szerokoœci spoiny.
6 kg
BLE
1 szt., 1 pal.=70 szt.
weiss
grau
RAL 1001, RAL 1014

0 4170 3
0 4171 0

Uniwersalny podk³ad silikonowy UP 20* Universal Primer UP 20
Gotowy do u¿ycia, rozpuszczalnikowy podk³ad gruntuj¹cy krawêdzie szczelin wype³ nianych masami silikonowymi. Polepsza przyczepnoœæ masy silikonowej do porowa tych pod³o¿y. Gruntowanie wykonaæ na ok. 1 do 4 godzin przed uk³adaniem masy
silikonowej.
Zu¿ycie: ok. 0,2 l/m 2 w zale¿noœci od rodzaju pod³o¿a.
0,25 l

BDO

24 szt./karton, 1 pal.=1440 szt.

1 0703 3

Silikon Aqua SIL 80 Aqua Silikon SIL 80
Jednokomponentowa, silikonowa, trwale elast yczna masa uszczelniaj¹ca i wype³ niaj¹ca szczeliny dylatacyjne poddane sta³emu obci¹¿eniu wod¹ - znajduj¹ce siê
poni¿ej lustra wody w basenach, zbiornikach na wodê pitn¹. Odporna na promienio wanie UV, oddzia³ywanie alg, bakterii, grzybów. Odporna na oddzia³ywanie tempe ratury w zakresie -50° do +180°C.
Atest PZH - dopuszczenie do kontaktu z wod¹ pitn¹.
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz.
Zu¿ycie: tuba 0,31 l na ok. 10 mb przy szerokoœci spoiny 5 mm
0,31 l
KTU
grau
transparent

6 szt./karton, 1 pal.=1200 szt.
0 8424 3
0 7256 1

Silikon do kamienia SIL 50 Naturstein Silikon SIL 50
Jednokomponentowa, silikonowa, trwale elastyczna masa uszczelniaj¹ca i wype³niaj¹ca szczeliny pomiêdzy ok³adzinami z kamieni naturalnych podatnych na prze barwienia np. z marmuru. Nie powoduje przebarwieñ krawêdzi ok³adzin. Mo¿e byæ
stosowana w miejscach nara¿onych na sta³e obci¹¿enie wod¹. Odporna na promie niowanie UV. Wyd³u¿alnoœæ do 20%.
Zu¿ycie: tuba 0,31 l na ok. 10 mb przy szerokoœci spoiny 5 mm
0,31 l
KTU
weiss
grau
transparent
antrazit
bahama
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12 szt./karton, 1 pal.=720 szt.
0 4224 3
0 4221 2
0 8423 6
0 4223 6
0 4226 7
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5. Fugi i silikony
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

Silikon sanitarny SIL 60 Sanitär Silikon SIL 60
Jednokomponentowa, silikonowa, trwale elast yczna masa uszczelniaj¹ca i wype³niaj¹ca szczeliny pomiêdzy ok³adzinami ceramicznymi i innymi elementami wykoñ czeniowymi np.: opaski drzwiowe, wanny, umywalki, obudowy kabin prysznicowych
itp. Odporna na UV.

0,31 l
KTU
weiss
grau
transparent
jasmin
miel
bahama
anthrazit
crocus
mittelbraun
manhattan
silbergrau

12 szt./karton, 1 pal.=936 szt.

0,31 l
KTU
bali
camel
terra
bermuda
ägäis
evergreen
seidengrau
vanille
rubinrot

6 szt./karton, 1 pal.=936 szt.

kolory intensywne:
siena
blau
gelb
grün
schwarz
rot
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0 4180 2
0 4181 9
0 4182 6
0 4183 3
0 4186 4
0 4188 8
0 4190 1
0 4191 8
0 4195 6
0 4196 3
0 4200 7

17,30
17,30
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40

21,11
21,11
23,67
23,67
23,67
23,67
23,67
23,67
23,67
23,67
23,67

0 4184 0
0 4185 7
0 4192 5
0 4194 9
0 5735 3
1 1747 7
1 1748 4
1 1749 1
1 1752 1

19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90

24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28
24,28

1 1750 7
0 4206 9
0 4207 6
0 4208 3
0 4209 0
0 4205

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

30,50
30,50
30,50
30,50
30,50
30,50

Technika klejenia p³ytek i kamienia

Zu¿ycie: tuba 0,31 l na ok. 10 mb przy szerokoœci spoiny 5 mm
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5. Fugi i silikony
Produkt

Opis produktu

Nr kat.

Cena netto
PLN/szt.

Cena brutto
PLN/szt.

Profil dylatacyjny* Dehnfugenprofil
Profil dylatacyjny z tworzywa sztuc znego do elastycznego wype³niania przerw dylatacyjnych pomiêdzy p³ytkami ceramicznymi. Profil posiada elastyczne wype³nienie
w œrodku przekroju.
Do stosowania wewn¹trz budynków.
D³ugoœæ listwy: 3 m, szerokoœæ listwy: 8 mm
3 mb
listwa
MD 8 mm
MD 10 mm
MD 12,5 mm
MD 15 mm

10 szt., 1 pal.=50 szt.

0 4700 2
0 4701 9
0 4702 6
0 4703 3

36,00
37,10
38,90
40,50

43,92
45,26
47,46
49,41

28,40
30,00
30,60
31,70

34,85
36,60
37,33
38,67

36,30

44,29

Profil dylatacyjny w¹ski* Dehnfugenprofil schmal
W¹ski profil dylatacyjny z tworzy wa sztucznego do elastycznego wype³niania
przerw dylatacyjnych pomiêdzy p³ytkami ceramicznymi. Profil posiada elastyczne
wype³nienie w œrodku przekroju. D³ugoœæ listwy: 3 m, szerokoœæ listwy: 4 mm
3 mb
listwa
MD 8 mm
MD 10 mm
MD 12,5 mm
MD 15 mm

10 szt.

0 8628 5
0 8629 2
0 8630 8
0 8631 5

PRODUKT SPECJALNY

Spodnie glazurnicze
Dostêpne rozmiary: M, L, XL, XXL.
1 szt.
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1 szt.
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Formularz zamówienia
DOSTAWCA

FIRMA ZAMAWIAJ¥CA
Pieczêæ

MUREXIN Polska Sp. z o. o.
Biuro Handlowe
ul. Grabiszyñska 241D
53-234 Wroc³aw
tel. (071) 363 11 29
fax (071) 363 11 26
TERMIN DOSTAWY:

Pan(i):

data:

NIP nr:

w godzinach:

Tel:

WARUNKI DOSTAWY:

odbiór w³asnym œrodkiem
transportu z magazynu:
- we Wroc³awiu
(ul. Grabiszyñska 241D)
- w Warszawie (ul. Annopol 4A)
(przy wartoœci zamówienia od 1 500 z³ netto)

NAZWA WYROBU

transport na koszt
zamawiaj¹cego
pod wskazany adres

transport na koszt
MUREXIN
pod wskazany adres

(przy wartoœci dostawy
poni¿ej 5 000 z³ netto)

(tylko przy wartoœci dostawy
powy¿ej 5 000 z³ netto)

OZNACZENIE/NR KATALOGOWY

ILOŒÆ JEDNOSTKA

OŒWIADCZENIE
1. Zgodnie z §17 i §18 Rozporz¹ dzenia Ministra Finansów z dn. 12.05.93 (Dz. U. Nr 39 poz. 176) jesteœmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
2. Zgodnie z §19 ust. 4 w/w Rozporz¹ dzenia wyra¿amy zgodê na wystawienie faktur za zamówione wyroby zgodnie z umow¹ bez podpisu odbiorcy.

Adres
dostawy:

Data:

Podpis:
Uwagi:

UWAGI

Piktogramy
Stosowac wewnatrz

Obróbka paca stalowa

Zaprawa zalewowa

Stosowac na zewnatrz

Obróbka paca zebata

Dopuszczalne obciazenie
kó³kami krzese³

Produkt do podlóg, scian
lub sufitów

Obróbka trapezow¹
paca zebata

Napowietrzanie betonu

Chronic przed mrozem

Izolacja przeciwwilgociowa

Produkt szybkowia¿¹cy

Material komponentowy

Ochrona elewacji

Odporny na mróz
i sól drogow¹

Mieszac mieszadlem

Izolacja piwnic

Uszczelnianie betonu

Obróbka pistoletem
do silikonów

Wt³aczaæ pod ciœnieniem

Plastyfikator betonu

Produkt w tubie

Ochrona przed parowaniem

OpóŸnianie wi¹zania betonu

Obróbka walkiem

Ochrona betonu przed
wysychaniem

Zagêszczanie betonu betonu

Obróbka pedzlem

Na podlogi ogrzewane

Zatrzymywanie przecieków
wody

Obróbka paca gladka

Antyelektrostatyczny
(pr¹doprzewodz¹cy)

Obróbka rakl¹ zêbat¹

Obróbka kielnia

Nakladanie metoda
natryskowa

Pompowalna

Obróbka szpachelka

Do zalewania ubytków
(produkt p³ynny)

Obróbka trapezow¹
paca g³adk¹
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Ogólne Warunki Sprzeda¿y MUREXIN Polska Sp. z o.o. w Warszawie
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki sprzeda¿y (zwane dalej OWS) okreœlaj¹ zasady nabywania towarów objêtych ofert¹ handlow¹ MUREXIN
POLSKA sp. z o.o. w Warszawie, o ile strony umowy nie postanowi¹ inaczej. Wszelkie uzgodnienia stron odbiegaj¹ce od OWS
wymagaj¹ formy pisemnej, pod rygorem niewa¿noœci.
2. OWS podawane s¹ do wiadomoœci i akceptacji Kupuj¹cego
najpóŸniej przy sk³adaniu zamówienia. Przyjêcie OWS Kupuj¹cy
potwierdza w formie pisemnego oœwiadczenia. W przypadku
pozostawania stron w sta³ych stosunkach handlowych akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu skutkuje ich obowi¹zywaniem dla pozosta³ych transakcji.
3. Integraln¹ czêœæ OWS stanowi obowi¹zuj¹cy w dacie zawierania umowy sprzeda¿y cennik towarów, wskazuj¹cy ich ceny
jednostkowe netto (bez podatku VAT). Ceny okreœlone w cenniku s¹ wi¹¿¹ce do chwili zawiadomienia przez Sprzedaj¹cego
o ich zmianie.
4. Materia³y reklamowe, oferty i inne og³oszenia o towarach
objêtych ofert¹ handlow¹ MUREXIN maj¹ charakter wy³¹cznie
informacyjny. Próbki oraz wzorce przekazywane na potrzeby
promocji i reklamy towarów MUREXIN maj¹ charakter materia³ów wystawowych i pogl¹dowych.
§ 2. Zawarcie umowy, zasady realizacji zamówienia
1. Zawarcie umowy sprzeda¿y nastêpuje na podstawie pisemnego zamówienia Kupuj¹cego, które okreœla: jego dane i adres,
asortyment i iloœæ zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy oraz formê i termin p³atnoœci. Zamówienie winno byæ
opatrzone pieczêci¹ oraz czytelnym podpisem osoby uprawnionej do sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu Kupuj¹cego.
W razie pozostawania stron w sta³ych stosunkach handlowych
dopuszczalne jest z³o¿enie zamówienia faksem b¹dŸ e-mailem.
2. W przypadku nie przyjêcia zamówienia do realizacji w ca³oœci
b¹dŸ w czêœci, Sprzedaj¹cy informuje niezw³ocznie o powy¿szym Kupuj¹cego.
3. Deklarowany przez Sprzedaj¹cego czas realizacji zamówienia
wynosi:
a) w odniesieniu do towarów typowych objêtych aktualnie
obowi¹zuj¹cym cennikiem - 7 dni roboczych licz¹c od daty
potwierdzenia przyjêcia zamówienia,
b) w odniesieniu do towarów oznaczonych w aktualnie obowi¹zuj¹cym cenniku jako „produkty na specjalne zamówienie”
- 21 dni roboczych licz¹c od daty potwierdzenia przyjêcia
zamówienia.
W przypadku niemo¿noœci zrealizowania zamówienia w wy¿ej
okreœlonym terminie, Sprzedaj¹cy zawiadamia niezw³ocznie
o powy¿szym Kupuj¹cego, wskazuj¹c nowy termin dostawy
towaru.
4. Odpowiedzialnoœæ Sprzedaj¹cego z tytu³u niewykonania b¹dŸ
nienale¿ytego wykonania umowy zostaje wy³¹czona w przypadku zaistnienia przeszkody o charakterze si³y wy¿szej. Dla
potrzeb OWS za si³ê wy¿sz¹ uwa¿ane bêd¹ okolicznoœci wynik³e
po zawarciu umowy wskutek nieprzewidzianych i nieodwracalnych zdarzeñ o charakterze nadzwyczajnym, jak równie¿
okolicznoœci, które obiektywnie utrudniaj¹ lub uniemo¿liwiaj¹
realizacjê zamówienia Kupuj¹cego jak np. niezawinione przez
Sprzedaj¹cego zak³ócenia w funkcjonowaniu zak³adu, po¿ar, powódŸ, klêska ¿ywio³owa, ograniczenia powsta³e na mocy zarz¹dzenia w³adz pañstwowych lub samorz¹dowych, strajk, lokaut,
blokady itp. O zaistnieniu si³y wy¿szej Sprzedaj¹cy zawiadamia
niezw³ocznie Kupuj¹cego.
§ 3. Warunki dostawy/transport
1. Wszelkie korzyœci i ciê¿ary zwi¹zane z rzecz¹ oraz niebezpieczeñstwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia przechodz¹
na Kupuj¹cego z chwil¹ wydania mu towaru.
2. Wydanie towaru nastêpuje, w zale¿noœci od wzajemnych
ustaleñ: przez dostawê towaru Kupuj¹cemu w miejscu przez
niego wskazanym, b¹dŸ w drodze odbioru towaru w miejscu
okreœlonym przez Sprzedaj¹cego.
3. W przypadku dostawy towaru Kupuj¹cemu wydanie towaru
nastêpuje z rozpoczêciem jego roz³adunku. Obowi¹zek roz³adunku towaru obci¹¿a Kupuj¹cego; jego zakoñczenie winno

nast¹piæ w ci¹gu dwóch godzin od chwili podstawienia samochodu do roz³adunku - w przeciwnym razie Kupuj¹cy zobowi¹zany jest do pokrycia wszelkich kosztów zwi¹zanych z przestojem pojazdu. Sprzedaj¹cy nie ponosi odpowiedzialnoœci za
szkody spowodowane w trakcie roz³adunku towaru.
4. W przypadku odbioru towaru przez Kupuj¹cego wydanie
towaru nastêpuje z rozpoczêciem jego za³adunku na œrodek
transportu Kupuj¹cego. Obowi¹zek za³adunku i stosownego
zabezpieczenia towaru w czasie transportu obci¹¿a Kupuj¹cego.
5. Wydanie towaru zostaje potwierdzone przez czytelne podpisanie dokumentów odbiorczych przez Kupuj¹cego lub osobê przez niego upowa¿nion¹. Kupuj¹cy zobowi¹zany jest do
przeprowadzenia kontroli kompletnoœci wydanego towaru
i jego opakowania oraz pisemnego wskazania ewentualnych
braków lub uszkodzeñ, pod rygorem utraty roszczeñ odszkodowawczych z tego tytu³u.
6. Dostawy realizowane s¹ wy³¹cznie na paletach bezzwrotnych,
których koszt wliczony jest w cenê towaru.
7. Koszty dostawy realizowanej do miejsca przeznaczenia
wskazanego przez Kupuj¹cego wliczone s¹ w cenê towaru
w razie kumulatywnego spe³nienia nastêpuj¹cych przes³anek:
a) dostawa nastêpuje na terytorium RP do jednego miejsca
roz³adunku,
b) wartoœæ dostawy wynosi co najmniej 5000,00 PLN (piêæ
tysiêcy z³otych) netto.
8. W przypadku zamówienia, którego wartoœæ nie przekracza
kwoty okreœlonej w punkcie poprzedzaj¹cym, koszty transportu
realizowanego przez Sprzedaj¹cego obci¹¿aj¹ Kupuj¹cego.
9. OpóŸnienie w odbiorze zamówionych towarów skutkuje
obci¹¿eniem Kupuj¹cego kosztami, w szczególnoœci: zwi¹zanymi z transportem, przestojem pojazdu oraz sk³adowaniem
towaru przez okres opóŸnienia.
10. Minimalna kwota odbiorów w³asnych dokonywanych przez
Kupuj¹cego wynosi 1.500,00 PLN (jeden tysi¹c piêæset z³otych)
netto.
§ 4. Warunki p³atnoœci
1. Podstaw¹ rozliczenia nale¿noœci z tytu³u sprzeda¿y s¹ faktury
VAT. Kupuj¹cy upowa¿nia Sprzedaj¹cego do wystawiania faktur
VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Zap³ata winna nast¹piæ bez potr¹ceñ, przy wydaniu towaru
lub w innym uzgodnionym na piœmie terminie p³atnoœci. Za
datê p³atnoœci przyjmuje siê datê uznania rachunku bankowego
Sprzedaj¹cego.
3. Sprzedaj¹cemu - na zasadzie art. 589 i nast. Kodeksu cywilnego, przys³uguje prawo w³asnoœci dostarczonych Kupuj¹cemu
towarów do chwili uiszczenia ca³kowitej ceny. Brak zap³aty
w ustalonym terminie p³atnoœci uprawnia Sprzedaj¹cego do
odbioru towaru, jak równie¿ do ¿¹dania odszkodowania z tytu³u
zu¿ycia lub uszkodzenia towaru.
4. Zg³oszenie reklamacji w odniesieniu do odebranego towaru
nie uprawnia Kupuj¹cego do wstrzymania p³atnoœci w ca³oœci
b¹dŸ w czêœci.
5. W przypadku uchybienia ustalonemu terminowi p³atnoœci
Kupuj¹cego obci¹¿a obowi¹zek zap³aty odsetek umownych
w wysokoœci trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowi¹zuj¹cy w dacie p³atnoœci danej faktury
(w stosunku rocznym).
6. W braku p³atnoœci z tytu³u sprzeda¿y, jak równie¿ opóŸnienia
Kupuj¹cego w tym wzglêdzie, Sprzedaj¹cy ma prawo dochodzenia nale¿noœci g³ównej, odsetek umownych, ustalonych kar
umownych oraz wszelkich kosztów zwi¹zanych z windykacj¹
nale¿noœci, w tym kosztów s¹dowych, egzekucyjnych i kosztów
zastêpstwa procesowego.
7. OpóŸnienie p³atnoœci na rzecz Sprzedaj¹cego, jak te¿ przekroczenie przyznanego Kupuj¹cemu limitu kredytu kupieckiego
skutkuje wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówieñ - do czasu uregulowania powsta³ego zad³u¿enia b¹dŸ ustalenia zasad
jego sp³aty.
8. OpóŸnienie Kupuj¹cego co do p³atnoœci nale¿noœci objêtych
wiêcej ni¿ jedn¹ faktur¹ VAT uprawnia Sprzedaj¹cego do zaliczenia jakiejkolwiek póŸniejszej wp³aty Kupuj¹cego w pierwszej
kolejnoœci na poczet odsetek za opóŸnienie, a nastêpnie nale¿noœci najdawniej wymagalnych. Powy¿sze wy³¹cza mo¿liwoœæ
skorzystania przez Kupuj¹cego z uprawnienia przewidzianego

w art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo Sprzedaj¹cy
zastrzega sobie prawo dokonania potr¹cenia z tytu³u innych
wierzytelnoœci na podstawie art. 498 i nast. Kodeksu cywilnego.
§ 5. Reklamacje
1. Sprzedaj¹cy odpowiada wy³¹cznie za wady tkwi¹ce w towarze
przed wydaniem go Kupuj¹cemu. W szczególnoœci Sprzedaj¹cy
nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niew³aœciwym u¿ytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez
Kupuj¹cego lub osoby trzecie, a tak¿e za dokonane zmiany b¹dŸ
modyfikacje towaru maj¹ce wp³yw na jego parametry techniczne i jakoœciowe.
2. Reklamacje iloœciowe oraz dotycz¹ce opakowañ podlegaj¹
zg³oszeniu na piœmie do Biura Handlowego Sprzedaj¹cego we
Wroc³awiu w terminie 2 dni od daty stwierdzenia niedoboru
lub uszkodzenia towaru b¹dŸ jego opakowania, z zastrze¿eniem
punktu 5 niniejszego paragrafu.
3. Reklamacje jakoœciowe podlegaj¹ zg³oszeniu na piœmie do
Biura Zarz¹du Sprzedaj¹cego w Warszawie w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia wady towaru, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu
jednego roku od dnia wydania towaru Kupuj¹cemu. Kupuj¹cy jest wówczas zobowi¹zany do nale¿ytego zabezpieczenia
wadliwego towaru celem rozpatrzenia zasadnoœci reklamacji,
w tym dokonania oceny z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
norm technicznych.
4. Zg³oszenie reklamacji po up³ywie wskazanych powy¿ej terminów uprawnia Sprzedaj¹cego do odmowy jej rozpatrzenia.
5. Warunkiem rozpatrzenia i uznania zasadnoœci reklamacji
iloœciowej jest nale¿yte sprawdzenie towaru przez Kupuj¹cego
przed jego wydaniem oraz potwierdzenie adnotacji o ewentualnych brakach lub uszkodzeniach towaru przez pracownika b¹dŸ
upowa¿nionego przedstawiciela Sprzedaj¹cego (ewentualnie
przewoŸnika).
6. Rozpatrzenie reklamacji jakoœciowej wymaga sporz¹dzenia
protoko³u reklamacyjnego przez pracownika Sprzedaj¹cego nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 4 dni roboczych od daty wp³ywu
reklamacji.
7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupuj¹cego
obci¹¿a obowi¹zek przechowania towaru w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego ewentualne uszkodzenie b¹dŸ zniszczenie.
8. W przypadku uznania zasadnoœci reklamacji Sprzedaj¹cy
- wed³ug w³asnego uznania - albo wymienia wadliwy towar
na nowy, wolny od wad, albo uzgadnia z Kupuj¹cym warunki
rozliczenia finansowego. Za³atwienie reklamacji w powy¿szy
sposób wy³¹cza prawo Kupuj¹cego do domagania siê dalszych
rekompensat.
§ 6. Postanowienia koñcowe, obowi¹zek notyfikacji
1. Przez akceptacjê OWS Kupuj¹cy wyra¿a zgodê na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedaj¹cego oraz podmioty dzia³aj¹ce z jego upowa¿nienia dla potrzeb zwi¹zanych
z realizacj¹ umów sprzeda¿y oraz w celach marketingowych,
z zachowaniem uprawnieñ Kupuj¹cego zastrze¿onych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926
z póŸn. zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduj¹ przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niewa¿noœæ niektórych postanowieñ OWS wskutek zmiany
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa nie powoduje niewa¿noœci
pozosta³ych postanowieñ.
4. Wszelkie spory wynik³e na tle wykonania umów sprzeda¿y
zawartych w oparciu o OWS Sprzedaj¹cy i Kupuj¹cy zobowi¹zuj¹ siê rozstrzygaæ polubownie. W braku polubownego zakoñczenia sporu zostanie on poddany rozstrzygniêciu w³aœciwego
rzeczowo S¹du powszechnego wed³ug siedziby Sprzedaj¹cego.
5. Kupuj¹cy zobowi¹zuje siê do pisemnego powiadomienia
Sprzedaj¹cego o zmianie siedziby/adresu zamieszkania b¹dŸ
adresu do korespondencji, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni
od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniaj¹cego zawiadomienie.
Brak zawiadomienia powoduje skutecznoœæ dorêczenia na dotychczas znany Sprzedaj¹cemu adres.
Warszawa, dnia 05 stycznia 2009 r.

* produkt z oferty niestandardowej
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Nowa MS-Technologia w klejach X-Bond dla najbardziej wymagaj¹cych!
•
•
•
•
•

œwietna przyczepnoœæ nawet do najtrudniejszych pod³o¿y
nie wymaga gruntowania
do wewn¹trz i na zewn¹trz budynków
bardzo trwa³y i mocny
MS oznacza ultra nowoczesne tworzywo
na bazie modyfikowanych silanów

> Idealnie uszczelnia na pionowych
p³aszczyznach (MS-A99)

> Elastyczny, idealny do parkietów (MS-K511)

> Nie wymaga gruntowania (MS-K88)

> T³umi odg³osy kroków (MS-K577)

www.murexin.com

