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FM 60 PREMIUM

Fleksibilna fugirna masa v prahu, za fugiranje 

fug širine do 7 mm. Primerna za uporabo na 

površinah, ki prihajajo v stik s hrano, odporna 

na vodo in zmrzal. Za notranjo in zunanjo 

uporabo. Zagotavlja super gladko površino s 

"pearl efektom". Masa omogoča enostaven 

nanos in enakomerno vezavo ob sušenju. 

Odlikujeta jo nizka absorpcija vode in visoka 

odpornost na obrabo. Za fugiranje 

keramičnih oblog, mozaikov, porcelanskih 

plošč, ... Primerna za uporabo na površinah s 

talnim gretjem in v vlažnih prostorih, za 

fugiranje na terasah in balkonih. Uporabna 

tudi na površinah, ki so močno obremenjene 

z vodo in umazanijo.

SIL 60 PREMIUM

Enokomponentna, trajno elastična tesnilna 

masa z do 20 % trajne razteznosti, izdelana 

na osnovi silikona. Odporna na UV svetlobo 

in ostale vremenske vplive, bakterije in glive. 

Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, 

za tesnjenje dilatacijskih spojev, stenskih in 

talnih spojev ter za zapiranje spojev med 

ploščicami in drugimi materiali, kot so 

kopalne kadi, prhe, podboji itd. Obstojna pri 

temperaturah od –40 °C do +180 °C.

FMY 90

Dvokomponentna, bakteriostatična fugirna 

masa brez topil, izdelana na osnovi 

epoksidne smole, za fuge širine od 2 do 10 

mm. Temperaturno obstojna, odporna na 

staranje in kemikalije. Za notranjo uporabo, 

za fugiranje keramičnih ploščic, plošč in 

mozaika, na talnih in stenskih površinah. 

Posebej primerna za površine, ki so 

izpostavljene močnemu vodnemu pritisku 

(rezervoarji s pitno vodo), maščobam, 

kemikalijam, …  Lahko se uporabi kot lepilo 

in fugirna masa za stekleni mozaik.  Za lažje 

čiščenje uporabite UG 1 (razredčen z vodo 

1:10). 

KEMAKOL RAPID 193

Hitrovezno fleksibilno visoko zmogljivo 

cementno lepilo za polaganje oblog v sloj 

debeline 3-10 mm. Za lepljenje talnih oblog 

večjega formata, težke talne keramike, 

klinkerja, naravnega in umetnega kamna, 

talnih plošč iz granitogresa ter lepljenje oblog 

na talno gretje in podlage iz litega asfalta (v 

notranjih prostorih), za uporabo izključno na 

talnih površinah.

1 KS TEKOČA FOLIJA

Hitrosušeča trajno elastična enokomponent-

na vodotesna masa, pripravljena za takojšnjo 

uporabo. Polaganje keramike možno že po 

ca. 3 urah. Brez topil. Primerna  za izdelavo 

brezhibne izolacije brez stikov pred 

polaganjem keramičnih oblog. Uporabljamo 

jo samo v notranjih prostorih, za popolno 

zatesnitev podlag neposredno pred 

polaganjem keramičnih oblog na stenah in 

tleh v kopalnicah, prhah in ostalih prostorih s 

konstantno visoko zračno vlago. V dveh 

različnih ‘‘varnostnih‘‘ barvah, za popolno 

kontrolo pri nanosu vsakega sloja posebej. 

Proizvod je skladen s standardom za 

pripravo podlag EN 14891 in ÖNORM B3407 

W1-W4.
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polaganjem keramičnih oblog na stenah in 
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različnih ‘‘varnostnih‘‘ barvah, za popolno 

kontrolo pri nanosu vsakega sloja posebej. 
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KEMABAND

Nitril-butadienski (NBR),trajnoelastični, 

tesnilni dilatacijski trak, na tkanini iz flisa z 2 

cm sredinsko razteznostno cono. Za 

tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri 

tesnjenju kopalnic, bazenov,  teras in 

balkonov s sistemom vodotesnih mas 

HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP VARIO, 

HIDROSTOP MEDIUM, HIDROSTOP FLEX, 

HIDROSTOP PENETRAT, HIDROSTOP FW in 

HIDROSTOP 94 ter MUREXIN tesnilnih mas 

in folij.

AM 50

Hitrosušeča izravnalna malta, s časom 

sušenja 1-6 ur, z dodatkom trass cementa. 

Mogoča debelina nanosa do 50 mm v enem 

delovnem koraku. Dodan trass cement 

(vulkanski tuf) izboljša trdnost, omogoča 

boljšo toplotno izolacijo in zmanjšuje 

izcvetanje. Izravnalna malta je odporna na 

vodo in zmrzal. Zaradi posebnih dodatkov 

doseže visoko trdnost brez krčenja in ima 

zelo dobre obdelovalne lastnosti. Primerna je 

za notranjo in zunanjo uporabo, za izravnavo 

neravnih stenskih in talnih površin pred 

polaganjem naravnega kamna in keramike. 

Uporabna v vseh bivalnih prostorih, prhah, 

na balkonih, terasah, v garažah, bazenih, v 

vlažnih prostorih in na fasadah.TRASS LEPILO SFK 85

Izboljšano hitrovezno deformabilno (d≥2,5 

mm) sivo lepilo za polaganje različnih 

stenskih ali talnih oblog, izdelano na osnovi 

trass cementa, peska in posebnih dodatkov. 

Omogoča nanose do debeline 20 mm. 

Primerno za večje obremenitve, notranje in 

zunanje površine (polaganje že pri +2°C). 

Namenjeno je polaganju naravnega kamna, 

keramičnih ploščic, mozaika, lončevin, 

porcelana, klinker plošč, opeke, plošč večjih 

formatov, kakor tudi za lahke plošče na 

armirni mreži, obloge na trdi peni ter za 

lepljenje Murexin UNITOP armirnih plošč. 

Lepilo je temperaturno odporno in primerno 

tudi za uporabo pri talnem gretju in na 

območjih, ki prihajajo v stik s hrano.
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Primerno za talno gretje
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Za naravni kamen

Maksimalna debelina

Hitro

Primerno za velike formateXXL

Odpornost na zmrzovanje 

in tajanje v prisotnosti soli

Kapljični učinek vodoodbojnosti

www.kema.si

Murexin. Kema.

 
 

Kako do
kopalnice
v 12 urah?

Murexin. Kema. To drži.
2 blagovni znamki na enem mestu.

1. KORAK2. KORAK3. KORAK4. KORAK5. KORAK6. KORAK
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  ura 7:00

Po potrebi izravnava s hitro-

sušečo izravnalno malto TRASS 
AM 50 (nadaljna obdelava po 

1-6h,odvisno od debeline 

nanosa)

  ura 11.00

Nanos prvega sloja hitrosušeče 

trajnoelastične tekoče folije 1KS
in vgradnja tesnilnih trakov 

KEMABAND (čas sušenja 

ca.1,5h)

  ura 12.30

Nanos drugega sloja hitro-

sušeče trajnoelastične tekoče 

folije 1KS (čas sušenja ca. 1,5h)

  ura 14.00

Polaganje keramičnih ploščic s 

hitroveznim lepilom KEMAKOL 
RAPID 193 (ali TRASS LEPILO 
SFK 85) (čas sušenja 3-4h, 

odvisno od debeline nanosa)

  ura 18.00

Končno fugiranje s cementno 

fugirno maso FM 60 PREMIUM
ali epoksidno fugirno maso 

FMY 90

  ura 19.00

Tesnenje gibljivih stikov in 

dilatacij s sanitarnim silikonom 

SIL 60 PREMIUM in vstavljan-

jem dilatacijske vrvice

Kako do kopalnice v 12 urah? Preprosto v 6 korakih. To drži.

1. KORAK 2. KORAK 3. KORAK 4. KORAK 5. KORAK 6. KORAK

07:00 11:00 12:30 14.00 18.00 19.00

2 blagovni znamki na enem mestu.

MUREXIN d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci

T: 02 545 95 00, F: 02 545 95 29

E: info@murexin.si

Podjetje Murexin Slovenija, ki 

združuje blagovni znamki KEMA 

in MUREXIN predstavlja enega od 

vodilnih ponudnikov na področju 

gradbene kemije na slovenskem 

trgu in utrjuje svojo prepoznav-

nost v regiji, s poudarkom na 

kakovosti, specializirani tehnični 

podpori ter sistemskemu dopoln-

jevanju medsebojnega proizvod-

nega portfelja.

Pri Murexinu se ne razlikujemo od 

drugih samo po svojih izdelkih, 

pač pa tudi po številnih storitvah s 

katerimi podpiramo naše partner-

je: strokovnem svetovanju, 

dobavah ali fleksibilnosti pri 

hitrem odzivu na povpraševanja. 

Vse to nas motivira, da rastemo in 

gradimo zgodbo uspešnega 

podjetja dveh blagovnih znamk, 

kar se odraža v našem sloganu: 

To drži.


