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Vezano nasutje
Vezano izravnalno nasutje služi izravnavi večjih višinskih 
razlik in za postavljanje oblikovno stabilnih slojev. Kot vezivo 
nudi MUREXIN dva različna izdelka v prahu:
Izolacijsko vezivo za nasutja DB 80
Izolacijski beton AL 55

Odlična zvočna izolacija
Cementno vezana nasutja poskrbijo npr. pri masivnih in obo-
kanih stropih za odlično zvočno kot tudi toplotno zaščito in 
nudijo varno in stabilno podlago za vse poznejše strukture 
tal. Tako pri prenovi kot tudi pri novogradnji nudi vezano iz-
ravnalno nasutje veliko prednosti. Vezano nasutje se upora-
blja na masivnih stropih, na stropih z lesenimi tramovi (npr. 
nasutje pri legi trama), za kletne talne plošče in na obokanih 
stropih.

Razen tega so MUREXIN veziva uporabna tudi kot izravna-
va naklona pod terasami in balkoni kot tudi za polnitev votlih 
prostorov s povezovalnim učinkom in izolacijo pri izgradnji 

lesenega ogrodja, za zaviranje naklona na ravnih strehah 
in kot podlaga za oblaganje s ploščicami ali kamenino. V 
primerjavi z EPS izolacijskimi ploščami se lahko izolacijska 
nasutja prilagodijo obliki, to pomeni, da se vsi votli prostori 
zapolnijo in napeljave cevi in elektrike se lahko položijo brez 
vrzeli.

Prednosti
•  visoka izdatnost
 • kratek čas strjevanja (začetek strjevanja po 1 uri)
• po preteku 24 h (pri 20 °C obdelovalne temperature in 
   temperature v prostoru)
• pohodno (dela, ki sledijo, se po tem času že lahko izvedejo)
• poenostavljeno odmerjanje zaradi prilagojene velikosti 
   posode
• majhna prostorninska teža
• majhno krčenje
• visoka obremenljivost dokončanih tal

Estrih in beton

Odlična zvočna in toplotna izolacija!
Z MUREXIN toplotnoizolacijskim 
nasutjem!

Zahteve za toplotnoizolacijsko nasutje so posebej vse-
stranske: tla bi naj pripravilo na potrebno višino in izoliralo 
toploto in zvok, prihranilo energijo ter povečalo udobje 
bivanja.

PREDSTAVITEV PROIZVODA:  
Izolacijsko vezivo za nasutja 
DB 80
Hitrovezno vezivo v prahu, obogateno z 
umetnimi smolami, z odlično zvočno in 
toplotno izolacijo. Uporablja se v novo-
gradnji in za prenove. Kot vezivo med 
lesenimi tramovi, za izravnave neravnin 
zaradi talnih izolacij, sanacijo plasti iz 
lesenih tramov in obokov.
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1. Dodatki

 Sredstvo za vodoobstojnost betona DM 40 (Betondichtmittel)

Ne vsebuje klorida. Je tekoči dodatek betonu, ki ne ustvarja zračnih por. Izboljša maso, zmanjšuje v/c faktor in poveča 
tlačno in natezno trdnost ter zmanjšuje nevarnost „cvetenja“ betona. Zagotavlja vodotesnost betona in njegovo 
odpornost na vodo pod pritiskom.

Doziranje: 1 % od teže cementa (cca. 3-4 kg/m3 betona)

1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002689371663 3 7166 6,90 / kg

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689271666 2 7166 3,24 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689171669 1 7166 2,13 / kg

 „Antifriz“ FS 10 tekoči dodatek za betone (Mörtelfrostschutz)

Tekoči dodatek za beton in malte brez vsebnosti kloridov. Zagotavlja zmrzljinsko odpornost betonov v času strjevanja.
Z dodajanjem Antifriz FS 10 omogočimo hitrejše osvobajanje hidratacijske toplote betona, prav tako tudi minimalno 
tlačno trdnost od 5 N/mm², kar je dovolj za normalno rast betonske mešanice. Za notranjo in zunanjo uporabo. Za izde-
lavo armiranih betonov, malt... Omogoča pravilno obdelavo in rast materialov pri nižjih temperaturah, ki predstavljajo 
nevarnost pri gradnji v zimskem času. Uporaba do minimalne temeperature, vključno z -9°C!

Doziranje: 1 % od teže cementa (cca. 3 kg/m3 betona)

1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002689117223 1 1722 4,98 / kg

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689117216 1 1721 2,48 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689117209 1 1720 1,56 / kg

 Olje za plemenitenje betona XF 4 (Mischöl XF 4)

Tekoči dodatek za beton je brez kloridov, vsebuje dodatek za plastifi cirano delovanje in ustvarjanje zračnih por v 
maltah in betonih. Poveča oprijem in trdoto ter izboljša oz. olajša obdelavo. Zmanjša možnost nastanka razpok ob 
krčenju.

Doziranje: 0,05 – 0,3 % od teže cementa

1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002689004646 464 6,24 / kg

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689004431 443 3,57 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689004424 442 3,08 / kg

 Vezivna emulzija HE 20 (Haftemulsion HE 20)

Univerzalno sredstvo za poboljšanje na bazi polimerizata, ki je odporno na hidrokside in ne vsebuje mehčal. Izboljša 
lepljenje, odklanja napone skozi elasticiteto, zmanjšuje globinsko prodornost vode in omogoča lažjo uporabo proiz-
voda.

Poraba: ca. 0,2 kg/m2

1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002689004448 444 7,54 / kg

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689004455 445 5,24 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689004653 465 4,49 / kg
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1. Dodatki

 Polipropilenska vlakna 12 mm (Austrofaser PP 12 mm)

Austrofaser so nenakodrana polipropilenska zložena vlakna, izdelana po ISO-STANDA-RDU 9001 s topilnim spin 

postopkom. Izboljšajo vse pomembne lastnosti betona in mineralno vezanega gradbenega materiala.

Poraba: ca. 0,75 kg/m3

0,75 kg VREČA 18 kos / karton, 1 Pal. = 504 kos  9002689100386 1 0038 10,09 / kos

Jekleno žična vlakna WLS-50 (Stahldrahtfaser WLS-50)

Jekleno žična vlakna izboljšajo natezno in upogibno trdnost betona. Boljša končna trdnost in odpornost pred razpo-
kami in udarci. Posebej primerna za ojačitev tankostenskih betonskih elementov, za monolitne industrijske tlake, za 
notranje oblaganje tunelov, za rezervoarje in bazene. Odlikuje jih visoka trdnost pri zvijanju.

Poraba: 20 – 35 kg/m3 betona, odvisno od statičnih zahtev

20 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 60 kos        WLS-50/1.05/H 9002689100409 1 0040 po povpraševanju

Jeklena vlakna MFT (Stahlfaser MFT)

Valjana in narebrana jeklena žica s sidri na koncih. Vlakna izboljšajo natezno in upogljivo trdnost betona. Izboljšajo 
začetno trdnost ter odpornost pred udarci. Uporabna za armiranje betonskih gotovih elementov, tankostenskih be-
tonskih gradbenih elementov in fi ligranskih gradbenih elementov.

Poraba: ca. 20 – 35 kg/m3 betona, odvisno od statičnih zahtev

20 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 60 kos

MFT 34,0  9002689076827 7682 po povpraševanju

20 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 60 kos

MFT 50,0  9002689076902 7690 po povpraševanju

 Dodatek za estrih HV 05 (Heizestrichvergütung HV 05)

Tekoči dodatek za cementne estrihe (talno gretje) brez klorida z dodatkom za plastifi cirajoče učinke. Uporabimo ga 
za oplemenitenje estriha, s katerim zalivamo talno gretje, saj zagotavlja boljši oprijem na cevi talnega gretja brez 
vsakršnih zračnih mehurčkov. Omogoča lažjo obdelavo in boljšo trdnost. Doziranje cca. 0,5% od teže cementa.

Poraba: 0,5% od teže cementa, kar zadostuje za ca. 2 kg/m3

1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002689071372 7137 5,77 / kg

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689071389 7138 2,89 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689071396 7139 1,87 / kg
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1. Dodatki

2. Izdelki za estrih, malto in beton

 Izolacijsko vezivo za nasutja DB 80 (Thermopulver DB 80)

Hitrovezno vezivo v prahu, obogateno z umetnimi smolami, z odlično zvočno in toplotno izolacijo. Uporablja se v no-
vogradnji in za prenove. Kot vezivo med lesenimi tramovi, za izravnave neravnin zaradi talnih izolacij, sanacijo plasti 
iz lesenih tramov in obokov.

Poraba: ca. 80 kg za 1 m3 nasutja

20 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689102113 1 0211 0,73 / kg

 Izolacijski beton AL 55 (Dämmbetonpulver AL 55)

Hitrovezljivo toplotnoizolacijsko nasutje z dodatkom cementa, izboljšano z umetno smolo za toplotna nasutja, z 
odličnimi zvočnimi in toplotno izolacijskimi lastnostmi. Uporablja se pri gradnji, novogradnji in adaptacijah kot vezivo za 
nasutja na surovih stropovih, med lesenimi stropniki, lesenimi tramovi, talnih ploščah in obokanih stropovih. Uporablja 
se tudi kot vezivo za stiropor nasutja, s katerimi polnimo votle prostore. Utrdi nasutje.

Poraba: ca. 55 kg za 1 m3 nasutja 

11 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 72 kos  9002689110262 1 1026 0,84 / kg

 Estrih Express X3 (Estrich Express X3)

Tekoči dodatek za cementni estrih (talno gretje) brez klorida z dodatkom za plastifi  cirajoče učininke. Ustvarja zračne 
pore. Omogoča hitrejši začetek polaganja talnih oblog na plavajočih estrihih, na področjih z majhnimi do srednjimi 
obremenitvami, stanovanjih, šolah, pisarnah… Primerno za talno gretje.

Poraba: ca. 8 kg/m3 estriha

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689170617 1 7061 4,75 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos 9002689070610 7061 2,74 / kg

200 kg SOD 1 kos, 1 Pal. = 2 kos  9002689270614 2 7061 3,48 / kg
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2. Izdelki za estrih, malto in beton

 Epoxy večnamenska smola EP 8 (Epoxy Mehrzweckharz)

Vodnoemulgirani sistem na osnovi epoksidne smole, neškodljiv za zdravje, dvokomponenten. Material je primeren 
samo za notranjo uporabo, za brezbarvno impregnacijo in zapiranje mineralnih podlag. Material je primeren za pros-
tore, kjer je uporaba sredstev, ki vsebujejo topila, prepovedana (zaprti prostori, elektro transformatorske postaje, cen-
trale za daljinsko ogrevanje, itd.). Smola EP 8 se uporablja kot parna zapora pri anhidritnih in magnezijevih estrihih, 
za čvrsto zlepljanje novega in starega betona s statičnim učinkom ter kot premaz za izboljšanje oprijema na liti asfalt.

Poraba: ca. 0,05 – 0,1 kg/m2 za enkratni premaz

20 kg SET 10,20 / kg

10 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. A  9002689703716 70371

10 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. B  9002689803713 80371

Polnilo za estrihe EV 15 (Estrichverdübelung EV 15)

Dvokomponentno tekoče nesolventno polnilo brez barve za estrihe in betone. Namenjeno sanaciji razpok in poškodb v 
betonih in estrihih. Odlično zapolni razpoke že v minimalni debelini nanosa. Mešalno razmerje komponent A : B = 2 : 1

Poraba: ca. 1,1 kg/l polnilne cevi

1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 120 kos  9002689271581 2 7158 28,85 / kg

 Spone za estrih HOCO 57 (HOCO 57 Estrichklamer)

Valovite sponke za estrih iz visokokvalitetne kovine za mozaično zapiranje razpok v sistemu s HOCO tekočo smolo.

Poraba: ca. 5-7 kos/tm

1 karton KARTON 500 kos / karton, 1 Pal. = 270 karton  9002689100515 1 0051 24,76 / karton

(=135.000 kos)

Estrih cement Rapid ER 70 (Estrichzement Rapid ER 70)

Estrih cement Rapid ER 70 je posebno vezivo, kateremu dodamo dodatke in vodo za izdelavo estriha, ki po 24 urah 
že tako otrdi, da je nanj možno polagati keramiko, v 7 dneh pa vsebuje le še < 2,0 CM% preostale vlage. Mešanica za 
izdelavo estrihov, plavajočih in kontaktnih. Ti estrihi lahko služijo kot podlaga za parket, PVC obloge, keramiko in za 
naravni in umetni kamen. Odlikujejo se po zelo hitrem izsuševanju in jih kmalu lahko prekrijemo s talno oblogo. Estrih 
cement Rapid ER 70 je primeren za zunaj in znotraj.
•  Izdelava estrihov, ki so po 12 urah pohodni in na katere je možno že po 7 dneh polagat talno oblogo, kot je parket 

in PVC

 • Izdelava estrihov, na katere je možno polagat keramiko že po 24 urah

• Izdelava ogrevanih tlakov (segrevanje po DIN 4725-4, T.4 oz. ONORM B 2242, T.2-T.3)

• Izdelava estrihov v prostorih s povišano vlago

Poraba: ca. 2,5 kg/m2 na cm nanosa

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos 9002689133070 1 3307 0,54 / kg
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2. Izdelki za estrih, malto in beton

 Super podlaga D4 (Supergrund D4)

  Posebni disperzijski premaz brez topil za slabo vpojne in zaprte podlage, na katerih omogoča dober oprijem. Podlaga je 
primerna za vse mineralne podlage, za polaganje na obstoječo keramiko, iverne plošče, itd. Premaz ima visoko stopnjo 
zapiranja podlage (AFE) in je primeren za obdelavo podlag iz kalcijevega sulfata. Vsebuje malo emisij.

Poraba:  1 kg zadostuje za ca. 6 – 10 m2, odvisno od hrapavosti površine

1 kg DOZA 10 kos, 1 Pal. = 320 kos  9002689094395 9439 8,88 / kg

5 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos  9002689100539 1 0053 7,96 / kg

10 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 36 kos  9002689092346 9234 5,45 / kg

 Globinski premaz LF 1 (Tiefengrund LF 1)

   Univerzalni disperzijski predpremaz z izrednim penetracijskim učinkom na vseh mineralnih – cementnih podlagah. 
Izboljša oprijem in omogoča kakovosten vezni sloj pri zunanji in notranji obdelavi. Ne vsebuje topil in omogoča optimalni 
oprijem vseh hidroizolacijskih premazov.

Poraba:  ca. 150 g/m2, odvisno od vpojnosti podlage

   1 kg DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002428056905 5690 6,77 / kg

 5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002428056912 5691 5,13 / kg

 10 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002428107027 1 0702 4,55 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002428120897 1 2089 3,82 / kg

 Samorazlivna masa FSM 20 (Fließspachtelmasse FSM 20)

Je v prahu, izdelana iz umetne smole, samorazlivna nivelirna masa, ki se veže z vodo. Za izdelavo ravnih podlag 
debeline do 10 mm pred polaganjem talnih oblog katerekoli vrste. Primerna za talno gretje in odporna na mehanske 
vplive.

Poraba: ca. 1,6 kg/m2 za mm debeline

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689078708 7870 0,74 / kg

C 25

F7
DIN EN 13813

 Samorazlivna masa FMA 30 zunanja (Fließmasse außen FMA 30)

Zmes je v prahu, visokokvalitetna, odporna na vodo in zmrzal ter ima zelo visoko trdnost. Je samoizravnalna nivelirna 
masa. Za nagnjene podlage (do 3%) uporabimo 4 l vode na 25 kg mase. Debelina plasti do max. 30 mm.

Poraba: ca. 1,6 kg/m2 za mm debeline

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689078722 7872 0,77 / kg

 Hitrovezni cement SE 90 (Schnellestrichzement SE 90)

Hitrovezni estrih cement SE 90 je v prahu, izdelan iz umetne smole, hitro veže in ustvarja kristalno vodo. Za izdelavo 
plavajočih in ogrevanih estrihov, ki jih lahko v nekaj urah obremenimo in obložimo s talnimi oblogami. Uporabljamo ga 
lahko za novogradnje kakor tudi na področju renoviranja in sanacij. Je primeren za talno gretje in za površine, po katerih 
bodo vozili vozički ali stoli na kolesih. Ogrevanje s talnim gretjem lahko začnemo čez 3 dni. Ustreza ÖNORM B 2242.

Poraba: ca. 3 kg/m2 na cm debeline estriha

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689061984 6198 1,51 / kg
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2. Izdelki za estrih, malto in beton

 Zalivna malta Repol VS 10 (Vergussmörtel Repol VS 10)

Odporna na vremenske vplive in zmrzal, za univerzalno uporabo zunaj in znotraj. Malta je zelo tekoča, zato zlahka 
zapolni votle prostore tudi pri pregibnih izvedbah. Prostorninsko stabilna strditev, je brez razpok, brez votlih prostorov, 
dobro prenaša napetosti na podlago. Debelina plasti: 15 cm

Poraba: ca. 2 kg na liter sveže malte

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002689120483 1 2048 0,45 / kg

 Samorazlivna industrijska nivelirna masa FMI 50 (Fließmasse Industrie)

Samorazlivna industrijska nivelirna masa v debelini nanosa od 3-50 mm za notranjo in zunanjo uporabo. Ima majhno
razteznost. Uporabljamo jo za izdelavo industrijskih tlakov in je mehansko zelo dobro odporna.

Poraba: ca. 1,7 kg/m2 za mm nanosa

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689114291 11429 1,27 / kg

 Porofi x PK 15 W beli
Suha gotova malta, odporna na vodo in zmrzal, za tankoslojno polaganje, lepljenje in zidanje nosilnih in pregradnih
sten iz blokov porobetona. Malta odgovarja zahtevam kakovosti razred M10 po EN 998-2.
Poraba: ca. 1,5 kg/m² na mm debeline
Izdatnost: 1 vreča = 20 l mokre malte

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 54 kos 3859889773171 77317 0,27 / kg

 Porofi x PK 10 sivi
Suha gotova malta, odporna na vodo in zmrzal, za tankoslojno polaganje, lepljenje in zidanje nosilnih in pregradnih
sten iz blokov porobetona. Malta odgovarja zahtevam kakovosti razred M10 po EN 998-2.
Poraba: ca. 1,5 kg/m² na mm debeline
Izdatnost: 1 vreča = 20 l mokre malte

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 54 kos 3859889773102 77310 0,24 / kg

 Effecto SV 70
Apnena cementna malta za ročno in strojno obdelavo, tovarniško pripravljena.
Poraba: ca. 14 kg/m² za 10 mm nanosa

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 40 kos 0,11 / kg

 Effecto SU 50
Pripravljena cementnoapnena malta za ročno in strojno nanašanje. Za notranjo uporabo. Primerna v sistemih s sten-
skim gretjem.
Poraba: ca. 14 kg/m2 za 10 mm nanosa

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 40 kos 0,11 / kg
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2. Izdelki za estrih, malto in beton

 Zalivna malta Repol VM 40 (Vergussmörtel Repol VM 40)

Takoj uporabna zalivna malta v prahu, izravnava krčenje, hitro otrdi in hitro razvije končno trdnost. Ima odličen oprijem 
na betonu in armiranem betonu v skladu s smernicami EN 1504-3 - razred R4. Uporaba v zunanjem in notranjem 
področju, za natančno zalivanje sidriščnih odprtin za stroje in naprave, tudi če so le-ti izpostavljeni ponavljajočim 
temperaturnim nihanjem. Malta je primerna za debeline sloja od 8 mm do 150 mm v eni delovni fazi. Delno se lahko 
izvedejo tudi sloji do 30 cm.

Poraba: ca. 2 kg za 1 liter sveže malte

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002689146759 1 4675 0,55 / kg

 Trdilec za pod BH 100 (kremenčev pesek) (Bodenhärter BH 100)

Mineralno sredstvo za posipanje podov. Vsebuje kremenčev pesek in je pripravljen za uporabo. Uporablja se za indus-
trijske tlake, ki so izpostavljeni veliki obrabi in udarcem: Razred obrabe: EN 13813.

Poraba: ca. 3 kg/m2, odvisno od obremenitve podlage

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 36 kos

siva  9002689103707 1 0370 0,45 / kg

Ostali barvni odtenki (modra, rdeča in zelena) po povpraševanju.
Najmanjše naročilo: 2 paleti, Čas dobave: min. 1 teden.

 Trdilec za pod BH 400 (kremenčev pesek) (Bodenhärter BH 400)

Sredstvo za učvrstitev industrijskih tlakov na bazi silicijevega karbonata. Pripravljen za uporabo. Upoorablja se na 
površinah iz svežega betona. Razred obrabe: EN 13813.

Poraba: ca. 3 kg/m2, odvisno od obremenitve podlage

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 36 kos

siva  9002689120827 1 2082 0,68 / kg

Ostali barvni odtenki (modra, rdeča in zelena) po povpraševanju.
Najmanjše naročilo: 2 paleti, Čas dobave: min. 1 teden.

 Zalivna malta Repol VM 30 (Vergussmörtel Repol VM 30)

Zalivna malta ja za uporabo pripravljen izdelek v obliki praška, se ne krči, ima visoko mehansko trdoto in odličen opri-
jem na jeklo in beton. Debelina nanosa od 4 mm do 30 mm v delovni fazi. Debelina zrna: 4 mm.

Poraba: ca. 2 kg za 1 liter sveže malte

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002689114307 1 1430 0,48 / kg
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2. Izdelki za estrih, malto in beton

 Premaz za odvajanje opaža WA 50 (Schaltrennmittel WA 50)

Univerzalno sredstvo za odvajanje z zelo dobrimi kemijskimi in fi zikalnimi lastnostmi. Zaradi izjemno nizke porabe na
betonu ne nastajajo oljni madeži, ki bi lahko vplivali na oprijem nadaljnjih nanosov.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 30 do 50 m2

25 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689104568 1 0456 3,80 / l

200 liter SOD 1 kos, 1 Pal. = 2 kos  9002689104551 1 0455 3,62 / l

 Premaz za odvajanje opaža Special SP 40
Oljni premaz iz mineralnih olj z dodatki, ki delujejo kemično in fi zikalno. Ne vsebuje topil. Ob varčni uporabi preprečuje 
nabiranje oljnih ostankov na betonski površini, ki bi lahko vplivali na oprijem naslednjih plasti nanosa.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 25 – 40 m2

5 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos 9002689103684 1 0368 4,57 / l

25 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689104681 1 0468 3,57 / l

200 liter SOD 1 kos, 1 Pal. = 2 kos  9002689104674 1 0467 3,48 / l

 Bio premaz za odvajanje opaža ÖKO 100 (Schaltrennmittel)

Bio opažni premaz je popolnoma neškodljiv za okolje. Je mešanica rastlinskih esterjev in aditivov. Vse komponente 

so biološko razgradljive in ne vsebuje organskih topil in mineralnih olj.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 80 – 100 m2

25 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689106159 1 0615 1,54 / l

200 liter SOD 1 kos, 1 Pal. = 2 kos  9002689106531 1 0653 1,74 / l

Termo omet Effecto TP 13
Industrijsko pripravljen toplotnoizolacijski apneno cementni omet s osebnimi “lahkimi” dodatki za ročno nanašanje v 
notranjih in zunanjih prostorih. Je enostaven za obdelavo.

Poraba: ca. 1 vreča za m2 pri 40 mm debeline nanosa

40 l VREČA 5997430535040 53504 po povpraševanju

 Termo malta Effecto TM 19
Industrijsko pripravljena suha mešanica, ki ima visoke toplotnoizolacijske lastnosti. Primerna za zidanje vseh običajnih 
in izolacijskih gradbenih elementov.

Poraba: odvisna od debeline zidu in formata zidaka

40 l VREČA  5997430536047 53604 po povpraševanju
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3. Zaščita estriha in betona

 Impregnacija za tla in stene IG 03
Impregnacija za betonska tla, ki ne vsebuje topil, veže prah in utrjuje površino. Vpliva na silicifi  kacijo (utrditev) zgornje 
plasti in s tem poveča odpornost pred mehansko obrabo. Za zapiranje por, preprečevanje nastajanja prahu, utrditev 
podlage v delavnicah, kleteh, hladilnicah, na nakladalnih klančinah.

Poraba: ca. 0,3 kg/m2

5 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689120926 1 2092 3,05 / kg

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689120933 1 2093 2,40 / kg

 Zaščita pred izhlapevanjem betona BA 2 (Verdunstungsschutz) 
Sredstvo za naknadno obdelavo svežega betona. Premaz ščiti beton pred prehitrim izhlapevanjem zaradi močnega 
sončnega sevanja ali vetra. Na površini ustvari sloj, ki ščiti beton. Kasneje se ta sloj razgradi. Svežih betonskih površin 
nam ni potrebno močiti in pokrivati. Nanašamo s čopičem ali pršilom.

Poraba: ca. 0,15 – 0,20 liter/m2

25 liter VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 16 kos  9002689204954 2 0495 4,77 / l

200 liter SOD 1 kos, 1 Pal. = 2 kos  9002689104964 1 0496 4,46 / l

 Zaščita pred izhlapevanjem LF 3 (Verdunstungsschutz LF 3)

Sredstvo nanašamo s pršenjem. Ne vsebuje topil, hitro deluje ter dobro zaščiti pred prehitrim izhlapevanjem. Zelo 
izdatno pri uporabi. Zmanjšuje vremenski vpliv na podlago. Za naknadno obdelavo svežih betonskih oz. cementnih 
podlag. Zaščiti pred prehitro izsušitvijo zaradi vpliva sonca ali vetra.

Poraba: ca. 0,15 – 0,20 kg/m2

25 kg ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689089520 8952 2,87 / kg

200 kg SOD 1 kos, 1 Pal. = 2 kos 9002689139270 1 3927 1,97 / kg

 Silikonska impregnacija Repol S 4 (Silikonimprägnierung)

Sredstvo za impregnacijo fasade z odlično odpornostjo na staranje in z dolgotrajnim učinkom. Vsebuje topila, izdelana
na osnovi oligomernega siloksana.

Poraba po premazu: 0,2-0,5 l/m2 glede na vpojnost podlage

1 liter DOZA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos  9002689116875 1 1687 10,47 / l

5 liter VEDRO 4 kos / karton, 1 Pal. = 72 kos  9002689116899 1 1689 6,40 / l

25 liter VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 16 kos  9002689116882 1 1688 5,87 / l
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4. Popravila

 Premaz za armaturo Repol BS 7 (Bewehrungsschutz Repol BS 7)

Enokomponentno sredstvo na bazi cementa in dodatkov za zaščito armature. Enostavno za uporabo in odlično vezno 
sredstvo med železom in betonom.

Poraba: 0,2 kg/tm armaturne mreže

2 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 100 kos  9002689114840 1 1484 5,20 / kg

 Vezni premaz Repol HS 1 (Haftschlämme Repol HS 1)

Pripravljena mešanica za uporabo kot vezni nanos (staro - novo) za horizontalna področja. Omogoča boljši oprijem 
za naslednji material. Uporabljamo ga v okviru Repol sanacijskih materialov za betone. Ob dodatku vode postane 
pastozen, vendar obdrži visoko natezno trdnost XF2 + XF4.

Poraba: 1,5 - 3 kg/m2 

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689112303 1 1230 1,03 / kg

  Lahka malta Repol LM 20 Light (Leichtmörtel Repol LM 20 Light)

Enokomponentna lahka malta za fi no sanacijo. Zaradi vsebnosti posebnih dodatkov ima odličen oprijem na vse be-
tonske podlage. Malta ne vsebuje klorida in ima nizko stopnjo kromata. Uporabna zunaj in znotraj. Uporabljamo jo 
za precizno zalivanje za debeline plasti do 80 mm na delovno fazo. Za popravljanje in reprofi  liranje poškodovanih 
horizontalnih in vertikalnih površin, obdelavo betonskih elementov z zahtevo po srednjevisoki trdnosti ter izboljšavo 
betonskih konstrukcij.

Poraba: ca. 1,7 kg/m2/mm 

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689112310 1 1231 0,64 / kg

 Sanacijska malta Repol SM 20 (Saniermörtel Repol SM 20)

Enokomponentna sanacijska malta. Zaradi vsebnosti posebnih dodatkov ima odličen oprijem na vse betonske pod-
lage. Primerna za nanose na stropovih. Odlikuje jo majhno krčenje ob sušenju in specialni dodatki za boljši oprijem 
na podlago. Za notranjo in zunanjo uporabo, primerna za nanose do 20 mm na delovno fazo. Uporabna za betonske 
elemente z zahtevo po srednjevisoki trdnosti.

Poraba: ca. 2 kg, odvisno od količine vgrajene in zatesnjene malte

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002689114826 1 1482 0,56 / kg
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4. Popravila

Reprofi lacijska malta RM 04 (Reprofi liermörtel Repol RM 04)

Malta z nizko vrednostjo krčenja pri strjevanju za reprofi liranje napak, vodoravno in navpično. Obdelava možna tako
ročno kot tudi strojno v mokrem in suhem postopku pršenja. Primerna za debeline nanosa od 1,5 – 4 cm.

Poraba: ca. 2,2 kg na liter sveže malte

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002689137429 1 3742 0,77 / kg

 Betonska izravnalna masa Repol BS 05 G (Betonspachtel Repol)

Betonski kit oz. polnilo za lopatico v obliki prahu, odporen na zmrzal. Za zagladitev neravnih delov, peščenih gnezd, 
odlomljenih robov, za zalivanje votlih mest po montaži gotovih betonskih delov, za popravilo vidnih betonskih površin
ipd. Za visoke in nizke gradnje.

Poraba: ca. 1,5 kg/m2 za mm nanosa

5 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos  9002689102311 1 0231 1,45 / kg

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689116769 1 1676 0,84 / kg

 Bela izravnalna masa Repol BS 10 W (Betonspachtel Repol BS 10 W)

Betonsko polnilo oz. kit v obliki prahu na cementni bazi, odporen na zmrzal, bele barve, z malo lastnih napetosti ob 
krčenju, ki je po obdelavi paropropusten. Za popravljanje hrapavih in luknjičastih betonskih ploskev na stenah in strop-
ovih. V kolikor masi primešamo Repol BS 05 G, lahko dosežemo različne sive nianse, ki se lažje ujemajo s betonskimi 
podlagami.

Poraba: ca. 1,5 kg/m2 za mm nanosa

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689116998 1 1699 1,00 / kg

Betonska kozmetična masa Repol BK 05 (Betonkosmetik Repol)

Fina masa oz. kit v prahu. Material je odporen na zmrzal in na vremenske vplive. Uporabljamo ga za popravljanje in 
glajenje betonskih površin. Masa je hitrosušeča (čas obdelave je 20 min) ter izjemno fi ne granulacije. Uporabljamo jo 
lahko zunaj in znotraj.

Poraba: ca. 1,4 kg/m2 za mm nanosa

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689116776 1 1677 1,00 / kg

 Sanacijska malta Repol SM 40 (Saniermörtel Repol SM 40)

Enokomponentna sanacijska malta. Zaradi vsebnosti posebnih dodatkov ima odličen oprijem na vse betonske podla-
ge. Za notranjo in zunanjo uporabo, primerna za nanose do 40 mm na delovno fazo. Uporabna za betonske elemente
srednjevisoke trdnosti.

Poraba: ca. 2 kg na liter vgrajene in zvibrirane malte

30 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos  9002689114314 1 1431 0,53 / kg
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4. Popravila

Inject program

 Zidna zapora Set Inject IS 48 (Mauerwerkssperre Set Inject IS 48)

Uporablja se za naknadno horizontalno zatesnitev zidu pred dvigajočo kapilarno vlago s pomočjo breztlačnega injekti-
ranja v fugo preko kapilarnih paličic Inject KS 10. Za zunanje in notranje področje. 1 komplet je sestavljen iz: 10 kom.
zidna zapora Inject IM 55 po 0,55 kg, 10 kom. iztočnih cevčic, 10 kom. črpalnih kotnikov Inject SW 30.

Poraba: ca. 0,1 kg/tm/cm debeline zidu, pri močno vsrkajočem zidu morebiti več

5,5 kg Set 1 kos, 1 Pal. = 57 kos  9002689119401 1 1940 135,93 / kos

  Kapilarne paličice Inject KS 10 (Kapillarstäbchen Inject Inject KS 10)

Za vbrizgavanje zidne zapore Inject IM 55. Dolžina: 48 cm

KS 10 PAKET 10 kos, 20 paket / karton, 1 Pal = 24 karton  9002689119418 1 1941 36,88 / paket

   Črpalni kotnik Inject SW 30 (Saugwinkel Inject SW 30)

     Za vbrizgavanje zidne zapore Inject IM 55, za večkratno uporabo.

1 kos 1 kos, 30 kos / karton, 1 Pal. = 36 kos  9002689119432 1 1943 5,75 / kos

Zidna zapora Inject IM 55 (Mauerwerkssperre Inject IM 55)

     Za naknadno horizontalno zatesnitev zidu pred dvigajočo kapilarno vlago s pomočjo breztlačnega injektiranja v fugo
preko kapilarnih paličic Inject KS 10. Za zunanje in notranje področje. 

Poraba: ca. 0,1 kg/tm/cm debeline zidu, pri močno vpojno-poroznem zidu več.

5 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos  9002689119913 1 1991 2,92 / l 

30 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 24 kos  9002689120971 1 2097 1,97 / l
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4. Popravila

 Pripravljen beli omet FP 30 (Fertigputz FP 30)

Fini enoslojni beli apneno-cementni omet, ki se veže z vodo. Za notranjo in zunanjo uporabo.

Poraba: ca. 1,2 kg/m2 za mm debeline plasti

6 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos  9002689053859 5385 0,99 / kg

 Malta za popravila RM 30 (Reparaturmörtel RM 30)

Posebna izboljšana malta v obliki prahu. Veže se z vodo in je odporna proti vlagi in zmrzali. Za popravilo poškodovanih 
mest na ometih, izravnavo večjih neravnih površin in za obnovitev delov fasad.

Poraba: ca. 1,6 kg/m2 za mm debeline plasti

6 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos  9002689053842 5384 1,52 / kg

 Pripravljen beton FB 15 (Fertigbeton FB 15)

Gotova betonska mešanica, pripravljena za uporabo. Za manjša betonska popravila, za betoniranje plošč, kot doda-
tek za estrihe pri rekonstrukcijah ipd.

Poraba: ca. 2,0 kg za1 liter svežega betona

6 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos  9002689054016 5401 0,94 / kg

 Gips GI 70 (Gips GI 70)

V obliki prahu, hitro veže od 20 do 25 minut. Samo za notranja popravila. Za elektroinštalacije, pritrditev vložkov, pop-
ravljanje razpok kakor tudi za oblikovanje in pritrditev dekorativnih letev.

2 kg ŠKATLA 4 kos / v foliji, 1 Pal. = 216 kos  9002689272595 2 7259 1,17 / kg

6 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos  9002689172598 1 7259 0,92 / kg

 Notranja izravnalna masa IS 60 (Innenspachtel IS 60)

Fina izravnalna masa v obliki prahu, izdelana na osnovi mavca. Uporablja se v notranjih prostorih za pripravo 
sten na barvanje ali tapeciranje, za polnitev manjših razpok, za popolnoma ravne stene. Primerna za popravila 
mavčnokartonskih plošč. Debelina plasti do max. 5 mm.

Poraba: ca. 1 kg/m2 za mm debeline plasti

1 kg ŠKATLA 4 kos / v foliji, 1 Pal. = 216 kos  9002689101369 1 0136 3,49 / kg

5 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos  9002689101376 1 0137 1,68 / kg

20 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos  9002689101383 1 0138 1,02 / kg

 Malta za peči OM 20 (Ofenmörtel OM 20)

Malta za peči je specialna suha malta, odporna na ogenj in hidrovezna. Uporabno za popravilo poškodovanih mest 
in oblog v pečeh in ognjiščih.

Poraba: ca. 1,4 kg/l sveže malte

2 kg ŠKATLA 4 kos / v foliji, 1 Pal. = 216 kos  9002689072751 7275 2,71 / kg
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5. Dodatki in orodja

 Cement WZ 40 (Zement WZ 40)

    Cement v obliki prahu. Veže se z vodo. Za pripravo malte za vidni beton in končnih izdelkov iz betona.

2 kg ŠKATLA 4 kos / v foliji, 1 Pal. = 216 kos

bela  9002689172345 1 7234 1,58 / kg

6 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos

siva  9002689072614 7261 1,02 / kg

Gradbeni in električni gips BE 70 (Bau- und Elektrikergips)

Specialni gips za pritrjevanje električnih doz in napeljave kot tudi za vse ostale namene pri gradnji. Odprt čas ca. 4 do 
8 minut. Samo za notranjo uporabo.

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 40 kos 9002689072591 7259 0,32 / kg

 Hitrovezni cement BP 33 (Blitzpulver BP 33)

Hitrovezna montažna cementna malta, izboljšana, brez klorida, veže se z vodo. Uporablja se v mokrih področjih in na 
območju fasad. Za hitro montažo plinskih, vodnih, grelnih in elektroinštalacij ter za pritrjevanje diblov. Veže po ca. 2 ½ 
minutah. Trdnost doseže po ca. 15 min.

Poraba: iz 1 kg lahko naredimo ca. 0,7 l sveže malte

2 kg ŠKATLA 4 kos/v foliji, 1 pal. = 216 kos 9002689158769 1 5876 1,36 / kg

6 kg ŠKATLA 1 kos, 1 Pal. = 84 kos  9002689158776 1 5877 1,09 / kg

10 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal = 36 kos 9002689274568 2 7456 1,22 / kg

20 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 24 kos 9002689374565 3 7456 0,86 / kg

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 48 kos 9002689159513 1 5951 0,48 / kg

 Fix cement (Fix Zement)

Naravni hitrotrdilni cement, ki ne vsebuje klorida, se hitro strdi (nekaj minut) in se veže z vodo. Za notranjo in zunan-
jo uporabo, tudi na vlažnih področjih. Za hitro montažo plinskih, vodnih, grelnih in elektroinstalacij, za pritrjevanje 
vložkov, vratnih okvirjev, stopniščnih oprijemal in konzol za umivalnike, kakor tudi za popravila lukenj, lunkerjev in 
razpok na betonskih površinah. Za podaljšanje veznega časa uporabimo kremenčev pesek kot dodatek.

Poraba: ca. 1,7 kg na liter vgrajene malte

7,5 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 65 kos  9002689071624 7162 2,00 / kg

15 kg VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 36 kos  9002689174585 1 7458 1,88 / kg

25 kg VREČA 1 kos, 1 Pal. = 60 kos  9002689074588 7458 1,27 / kg


