
1. Na  celú plochu rovnomerne nanesieme 
penetračný náter Murexin Hĺbkový základ 
LF1, aby sme zjednotili vlastnosti povrchu.

2. Ak  sú na ploche veľké nerovnosti povrchu, 
tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou mal-
tou AM 20.

3. Po  vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu 
znovu celú napenetrujeme a na spoje stien 
nanesieme hydroizolačnú hmotu Murexin Te-
kutá fólia 1KS.

4. Do  čerstvej hydroizolačnej hmoty v roho-
vom  spoji podlaha a stena vtlačíme pomo-
cou špachtle systémový komponent Murexin 
vnútorný alebo vonkajší rohový diel.

6. Následne  vtlačíme pomocou špachtle tes-
niaci pás Murexin Izolačná páska DB 70 aj 
na spojoch stena a stena.  Spoje tesniaceho 
pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.

5. Na  okraje dôkladne nanesieme dostatoč-
nú vrstvu hydroizolačnej hmoty.

7. Na  vyčnievajúce vodoinštalačné prvky 
navlečieme systémový komponent „Tesniaca 
manžeta DZ 35“.

8. Tesniacu  manžetu dôkladne pretrieme izo-
lačným náterom. 

9. Po  celej ploche rovnomerne nanesieme 
hydroizolačnú hmotu tak, aby boli dôkladne 
prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tes-
niaci pás nepretierame celý. Po zaschnutí 
prvého náteru celú plochu pretrieme ešte raz.

Postup realizácie obkladu a dlažby

Penetrácia • Izolovanie rohov • Hydroizolácia - Tekutá fólia 1 KS
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Postup realizácie obkladu a dlažby

Hydroizolácia - Profi tesniaca fólia PD 1K

1. Do čistej miešacej nádoby nalejte čistú, 
studenú vodu  v stanovenom množstve (po-
zri obal výrobku).

2. Do pripraveného množstva vody nasypte 
obsah vreca a dôladne premiešajte nízko 
otáčkovým miešadlom,

3. kým  nevznikne homogénna hmota bez 
hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepri-
dávajte viac vody ako je uvedené na obale!

4. Na  čistý napenetrovaný podklad rov-
nomerne naneste namiešanú hmotu. Pred 
nanesením hmoty nezabudnite osadiť v ro-
hoch izolačnú pásku (tu zobrazená samole-
piaca izolačná páska DBS 50).

6. Po  nanesení vrstvu vyhlaďte. Dbajte pri 
tom na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy 
bola minimálne 1 mm!

5. Na  nanášanie použite ozubené murár-
ske hladítko.

7.  Po cca 2 hod. odporúčame naniesť   
druhú „poistnú“ v rstvu rovnakým postupom 
ako v krokoch 4,5,6.

8. Druhou  vrstvou zaistíte prekrytie prípad-
ných nedostakov a zabezpečíte minimál-
nu hrúbku hydroizolácie, ktorá nesmie byť 
menšia ako 1 mm.

9. Po 24 hodinách od nanesenia poslednej 
vrstvy je hy droizolácia pripravená na lepe-
nie obkladu a dlažby.
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Postup realizácie obkladu a dlažby

Hydrozolácia - Izolačná fólia DF2K

1. Do  čistej miešacej nádoby nalejte naj-
kôr tekutú emulziu v stanovenom množstve 
(pozri obal výrobku).

2. Do  pripraveného množstva emulzie na-
sypte obsah vrecka a dôladne premiešajte 
nízko otáčkovým miešadlom,

3. kým  nevznikne homogénna hmota bez 
hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepri-
dávajte vodu!

6. Po  nanesení vrstvu vyhlaďte. Dbajte pri 
tom na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy 
bola minimálne 2 mm!

5. Na  nanášanie použite ozubené murár-
ske hladítko s 8 mm ozubením.

4. Na  čistý napenetrovaný podklad rov-
nomerne naneste namiešanú hmotu. Pred 
nanesením hmoty nezabudnite osadiť v ro-
hoch izolačnú pásku (tu zobrazená samole-
piaca izolačná páska DBS 50).

7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú 
„poistnú“ vrst vu rovnakým postupom ako v 
krokoch 4,5,6.

8. Druhou  vrstvou zaistíte prekrytie prípad-
ných nedostakov a zabezpečíte minimál-
nu hrúbku hydroizolácie, ktorá nesmie byť 
menšia ako 2 mm.

9. Po  24 hodinách od nanesenia poslednej 
vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepe-
nie obkladu a dlažby.
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1. Na zaschnutú hydroizoláciu nanesieme 
zubovým hladidlom Murexin pružnú lepiacu 
maltu KGF 65.

2. Do  takto nanesenej lepiacej malty postup-
ne nalepíme obklad.

3. Po  dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty 
obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Mure-
xin FM 60 nanášame vždy pod 45° uhlom na 
škáry.

4. Po  vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí 
škárovacej malty obklad umyjeme čistou vo-
dou.

5. Po  zaschnutí škárovacej malty obklad dô-
kladne poumývame čistou vodou a prípadné 
zbytky škárovacej malty odstránime čističom 
Murexin Colo SR 30. 

6. Spoje  stena-stena a stena-podlaha oble-
píme maskovaciou páskou a natlačíme do 
nich Murexin škárovací povrazec.

8. Pomocou  vhodného nástroja spoj zahladí-
me a odstránime prebytočný silikón.

9. Ihneď po zahladení silikónového tesnenie 
odstránime maskovaciu pásku.

7. Do  škár dôkladne natlačíme silikónové  
tesnenie škár SIL 60.

Postup realizácie obkladu a dlažby

Lepenie • Škárovanie
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