
mavčna gladilna 
in izravnalna masa

Durapid XL 25

• impregnacija na beton ni potrebna
• nanos 2-40 mm
• omogoča naknadne korekcije
• omogoča zaključno obdelavo 
 stene in stropa v enem dnevu
• brušenje ni potrebno

MUREXIN. To drži. 2 blagovni znamki na enem mestu.



PORABA: ca. 0,8 kg/m² na mm debeline sloja

RAZMERJE MEŠANJA Z VODO: ca. 0,55 l/kg (= ca.14 l/25 kg vrečo)

NASIPNA TEŽA: ca. 1 kg/dm³

ČAS OBDELAVE: ca. 25 min.

1B skladno z EN 13963

Lastnosti izdelka

Tehnični podatki

Uporaba

Preverjeno skladno s

Hitro in učinkovito

Zaglajevanje brez brušenja  –

Z novimi izravnalnimi masami na osnovi mavca iz Murexina, je mogoče 
zanesljivo zapolniti najgloblje luknje in raze ter izravnati površino: 
preprosta reaktivacija z rahlo navlažitvijo – brez dodatnega umešanja 
materiala in povsem brez brušenja. Morebitne neravnine se zaradi 
sprijemanja v trenutku zgladijo.

• za izravnavo neravnih površin
• za zaglajevanje suhih apnenocementnih in mavčnih ometov
• za glajenje razpok na betonskih površinah
• za zapolnjevanje razpok sten in stropov

Dodatne informacije so navedene v tehničnem listu ali v varnostnem listu na spletnem mestu www.murexin.com

Dodatne prednosti

učinkovitost zagotovljena!

Visokokakovostna izravnalna masa v prahu, brez krčenja, na osnovi 

mavca, za nanose debeline od 2 do 40 mm. Učinkovita formula 

omogoča, da lahko površino po 60–70 minutah rahlo navlažimo in jo 

ponovno zagladimo. Odvisno od debeline sloja, lahko površino 

nanešene mase ponovno rahlo namočimo in oblikujemo v roku do 16 

ur od nanosa. Podlaga mora biti trdna, čista, suha in brez prahu in 

ostankov opažnega olja. Maso lahko nanesemo tudi neposredno na 

beton.  V sistemu priporočamo globinski premaz LF 14.

Masa in tanek omet za ročno obdelavo v vseh notranjih prostorih z 

običajno vlažnostjo zraka, vključno z vlažnimi prostori v gospodinjstvu, 

npr. kuhinjah in kopalnicah. Za nanašanje mase po vsej površini in 

brez upadanja v luknje, fuge in raze na vseh običajnih gradbenih 

površinah (npr. beton, porobeton, za sanacije, omete, mavčne plošče) 

na stenah in stropih v notranjih prostorih. Izdelek zanesljivo zapolni 

najgloblje luknje in raze ter je primeren tudi za nanašanje mase po vsej 

površini z debelinami slojev od 2 do 40 mm. Idealen je za neposredno 

obdelavo na standardnih podlagah iz betona.

Pri naših navedbah gre za povprečne vrednosti, ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Na podlagi 
uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave malo razlikujejo brez 
vpliva na primernost izdelka.

Z mavčno izravnalno maso za steno DURAPID XL 25 prihranite čas in energijo. Omogoča nanos do debeline 40 mm ter se enakomerno in hitro 
suši. Istočasno vam omogoča popravila površine še 8 ur po izvedbi. Z uporabo tega proizvoda se boste izognili nadležnemu brušenju, saj lahko 
manjše napake izravnate kar s finim glajenjem. Tako lahko površino obdelate v le nekaj korakih in delo zaključite brez prahu. Zaradi visoke 
paropropustnosti je odličen regulator zračne vlage v prostoru.


