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Název zboží Popis 
Balení 

(kg) 

Cena/ks

bez  

DPH  

Cena/ks    

s 21% 

DPH  

Penetrace, příprava podkladu  

Základ D1 
 Bezředidlová disperze na bázi umělé pryskyřice, určena pro savé 

podklady                                                                                                                                     

5 510,- 617,- 

10 956,- 1 157,- 

Základ Supergrund D4 
 Jednosložkový, rychleschnoucí adhezní můstek k přípravě 

nesavých a savých podkladů 

5 630,- 762,- 

10 945,- 1 143,- 

Základ hloubkový D7  

  
Speciální základ  vhodný pro vytápěné lité potěry 10  998,- 1 208,- 

Základ speciální  

X-Bond MS-A53  

  

Speciální základ na bázi silanu. K uzavření vlhkosti cementových potěrů a 

betonu do 6% CM. Jako penetrace (se zapískováním) pod nivelační hmoty. 

Pod všechny podlahové krytiny a parkety. 
25 8 550,- 10 346,- 

Základ speciální  

X-Bond MS-A58  

 

Speciální základ na bázi silanu. K uzavření vlhkosti cementových potěrů a 

betonu do 6% CM. Jako penetrace (se zapískováním) pod nivelační hmoty. 

Jen pod parkety. 
25  6 150,- 7 442,- 

Základ PU 5 Express 
Jednosložkový základní rychleschnoucí nátěr na polyuretanové bázi 

k penetraci silně savých a sprašných potěrů, zvláště anhydritu. 
11 3 476,- 4 206,- 

Epoxidová pryskyřice 

     EP 70 BM 

 Univerzální bezředidlový neplněný systém epoxidové pryskyřice 

s tvrdidlem, uzavření povrchu, povlaky, pro sešívání trhlin. 
4,5 1 827,- 2 211,- 

30 9 090,- 10 999,- 

Epoxidová pryskyřice 

     expresní EP 90 

Rychleschnoucí univerzální bezředidlový neplněný systém modifikované 

epoxidové pryskyřice s tvrdidlem,  odolný uzavírací nátěr, jako penetrace. 
4,5 2 025,- 2 450,- 

Zálivková pryskyřice 

2K SI 60 

Zálivková pryskyřice na bázi vodního skla a polyuretanu k pevnému 

uzavření trhlin a spár v potěrech. Pro interiér i exteriér. Také k lepení 

kovových lišt na beton, kámen, a keramiku. 
600 ml  427,- 517,- 

Sešívání trhlin  

  2K - HOCO 24 

 Dvousložková polyesterová hmota na pevnostní zacelení 

trhlin v potěrech 

0,55 496,- 600,- 

9 3 231,- 3 910,- 

Sponka do betonu 
Speciálně tvarované sponky do betonu, které se vkládají 

do příčných řezů při tzv. sešívání trhlin a spár v podkladu. 
50 ks 205,- 248,- 

500 ks 950,- 1 150,- 

Křemičitý písek 
Praný křemičitý písek vhodný k posypu pryskyřic, plnění nivelačních hmot 

a výrobě plastbetonu. 
50 380,- 460,- 

 

 

 

 

 

Podklad pro novou podlahu musí být rovný, suchý, odmaštěný, bezprašný s dostatečnou pevností. Pro jakýkoliv 

neupravený povrch má MUREXIN vhodný materiál, ať již jde o impregnační nátěry, sešívání trhlin, samozabíhavé 

nivelační  hmoty, opravné materiály na beton či anhydrit nebo urychlovače tuhnutí. 

 

Pro stále vzrůstající oblibu anhydritových (kalciumsulfátových) litých podlah z důvodu rychlosti aplikace a poměrně 

rovného povrchu  je nutno striktně dodržet produktovou skladbu. Tzn. na betonový podklad – cementovou stěrku, 

na anhydrit – kalciumsulfátovou stěrku! 

 

Jestliže si nejste jisti složením podkladu, vyžádejte si konzultaci specializovaného technika. 
 
 

Uvedené výrobky jsou opatřeny krátkou charakteristikou. Pro podrobnější informace nás kontaktujte,  

popř. kontaktujte konzultanta firmy MUREXIN nebo jděte na www.info.murexin.cz , 

kde jsou k jednotlivým položkám ke stažení  Technické listy,  Bezpečnostní listy  a  Prohlášení o shodě. 
 

 

 

 

                                                                                    

 

http://www.info.murexin.cz/


 - 33 - 

MUREXIN                                                                              
Platný od 1.3.2015 
 

 

MAPETO podlahy  s.r.o. Jeremiášova 3, 779 00  Olomouc                                                                                                   www.mapeto.cz    

Název zboží Popis 
Balení 

(kg) 

Cena/ks

bez  

DPH  

Cena/ks    

s 21% 

DPH  

Nivelační a vyrovnávací hmoty  

Nivelační hmota na 

anhydrit CA 20  

Samozabíhavá nivelační hmota na bázi kalcium sulfátu. Tuhnoucí 

absolutně bez napětí. Maximální tloušťka vrstvy do 10 mm. 
25  380,- 460,- 

Nivelační hmota na 

anhydrit CA 40  

Samozabíhavá nivelační hmota s vlákny na bázi kalcium sulfátu. Tuhnoucí 

absolutně bez napětí. Maximální tloušťka vrstvy do 15 mm. 
25 595,- 720,- 

Nivelační hmota ST 12 
Samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota pro 

vrstvy od 2 mm do 12 mm 25 363,- 439,- 

Nivelační hmota ST 25 
Samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota pro 

vrstvy od 3 mm do 35 mm. 
25 420,- 508,- 

Nivelační hmota 

Objekt Plus OS 50 

Špičková samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota splňující 

nejnáročnější požadavky,  pro vrstvy do 10 mm. 
25 463,- 560,- 

Nivelační hmota 

Extrém NE 30 

Samonivelující zušlechtěná cementová vyrovnávací hmota s mimořádně 

vysokou pevností, pro vrstvy do 30 mm. 
25 505,- 611,- 

Nivelační hmota 

Maximo M 61 

Speciální nivelační hmota s vysokou vydatností, s plnivem snižujícím 

spotřebu,  pro vrstvy do 10 mm. 
13 611,- 739,- 

Nivelační hmota                   

FZ 100 

 Rychleschnoucí, vysoce hodnotná, samozabíhavá vyrovnávací hmota s 

„Murevell“ efektem. Vytváří velmi hladký, dobře brousitelný povrch. Pro 

vrstvy 3 - 15 mm. 
25 723,- 875,- 

Nivelační hmota na 

dřev. podlahy   NH 75 

Samonivelující cementová  hmota k sanaci starých dřevěných podlah, 

vyztužená vlákny, pro vrstvy 3 - 10 mm 20 896,- 1 084,- 

Nivelační hmota 

expresní  SL 52 

Samonivelující zušlechtěná cementová hmota s velmi rychlým vytvrzením, 

pokládka pružných podlahovin již po 2h., pro vrstvy do 10 mm. 
25 833,- 1 008,- 

Stěrka podlahová 

expresní Murefix MF 4 

Extremně rychlá stěrková hmota ke stěrkování standardních podkladů  i 

bez použití penetrace, další pokládka po cca 45min., pro vrstvy 0 - 4 mm. 
6 574,- 695,- 

Repol Malta sanační 

jemná s vlákny 

Reprofilační malta  vhodná k vyrovnání hrubších nerovností podkladu před 

aplikací samonivel. hmot, pro vrstvy 0 - 30 mm (50mm) 25 275,- 333,- 

Opravná hmota na 

beton   SF 80 

Rychle vytvrzující cementová hmota vysoké pevnosti vhodná k opravám 

hloubokých nerovností, návaznost dalších prací po cca 2 - 3 hod. 
25 835,- 1 010,- 

Opravná hmota na 

beton jemná  SF 83 

Jemná, velmi pevná cementová hmota  rychle vytvrzující bez pnutí 

s možností vytažení  „do nuly“, návaznost dalších prací po cca 40 min.. 
25 908,- 1 099,- 

Opravná hmota na 

anhydrit CA 85 

Rychle vytvrzující  vyrovnávací hmota na bázi kalciumsulfátu s vysokou 

pevností, k opravám a vyrovnání hlubokých nerovností  zejména 

anhydritu. 
25 815,- 986,- 

Betonový potěr rychlý  

     SE 24 

Hotový namíchaný suchý beton, pochozí po cca 24 hod., vhodný pro 

pokládku po cca 48 hod. 
25 250,- 303,- 

Páska dilatační 

 EKOFLEX 

Samolepící páska k provedení dilatace svislých konstrukcí při nanášení 

potěrů a samonivelačních hmot. 10 bm / 5mm 

20 mm 88,- 106,- 

40 mm 99,- 120,- 

Páska dilatační 

 MUREFLEX RS 50 

Samolepící PE pěnová páska k provedení dilatace svislých konstrukcí při 

nanášení potěrů a samonivelačních hmot. 20 bm / 5mm 90 mm 1 008,- 1 220,- 

Vlákna proti trhlinám 

 CRACKMUREX GL 

 Skelná vlákna odolná alkaliím, přidávaná do podlahových potěrů a 

samonivelačních hmot, pro zvýšení odolnosti v tahu a ohybu. 
0,25  231,- 280,- 

Rohož  

ARMUREX GL 

Rohož ze skelných vláken odolných alkaliím, pro plošné zpevnění 

podkladu při aplikaci podlahových potěrů a samonivelačních hmot. Role 

30 bm. 
1 m2 268,- 324,- 

Plomba kontrolní pro 

vytápěné potěry 

Plomby slouží ke kontrole hodnoty  teploty při ohřevu vytápěných potěrů. 

Doporučena jedna plomba na cca 30 m2 1 ks 402,- 486,- 
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Název zboží Popis 
Balení 

(kg) 

Cena/ks

bez  

DPH  

Cena/ks    

s 21% 

DPH  

Lepidla a fixace na PVC, CV, textilní podlahoviny, linoleum, pryž a korek 

Lepidlo na 

podlahoviny 

         D 321 

 Disperzní lepidlo na CV a PVC podlahoviny, textilní podlahoviny s 

hladkým, raženým, latexovaným nebo PU rubem, pro savé podklady.                                                                                                                                    
6 726,- 878,- 

14 1 498,- 1 813,- 

Lepidlo do  adhezního 

lože   D 391 

Disperzní lepidlo na bázi syntetických pryskyřic pro lepení  PVC 

podlahovin v pásech i dlaždicích na podlahy i stěny. 20  2 480,- 3 001,- 

Lepidlo speciální do 

adhezního lože LF 300 

Velmi kvalitní disperzní lepidlo se zvýšenou lepivostí, na PVC a CV 

podlahoviny v dlaždicích i pásech – např. Thermofix 12  1 572,- 1 902,- 

Lepidlo na designové 

podlahoviny 

         D 495 

Disperzní lepidlo vyztužené vlákny pro lepení do vlhkého a adhezního 

lože s vysokou pevností ve smyku. Vhodné pro vinylové podlahoviny 

v pásech i dlaždicích, textilní podlahoviny s jutovým, syntetickým 

dvojitým, latexovaným či PU rubem. Podl. topení, koleč. židle.                                                                                                                                  

14 1 918,- 2 321,- 

Lepidlo dvousložkové  

       PU 330 

Pružně vytvrzující dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokládce velmi 

namáhaných pryžových a PVC krytin. 

6 1 140,- 1 379,- 

12 2 160,- 2 614,- 

Lepidlo Linotex Profi  

        D 494 

Velmi kvalitní, rychle vázající lepidlo na bázi latexové disperze. 

K lepení pásového linolea a korku na savé podklady. 20 2 920,- 3 533,- 

Lepidlo na pryž  

         CR 5 

Rychlovazné  disperzní lepidlo k lepení podlahových krytin ze 

syntetických kaučuků v pásech i dlaždicích, přírodního korku,   bez pnutí. 
14  1 918,- 2 321,- 

Lepidlo na korek a 

pryž D 360 

Rychlovazné disperzní lepidlo k lepení podlahových krytin ze syntetických 

kaučuků v pásech i dlaždicích, polyolefinových podlahovin a korkových 

dlaždic s PVC povlakem na savé podklady.  
14 1 750,- 2 118,- 

Fixace univerzální  

        WL 720 

Fixační prostředek na podlahoviny v oblasti obytných staveb 

na PVC, CV  a lino, textilní krytiny s rubem z latexové pěny. 

2,8 560,- 678,- 

5 840,- 1 016,- 

Vodivá vrstva EL 605 
Elektricky vodivý disperzní penetrační  nátěr nahrazujicí  mřížku z měděné 

pásky. 
10 2 210,- 2 674,- 

Vodivé lepidlo 

s vlákny    EL 300 

Elektricky vodivé disperzní lepidlo vystužené vlákny k lepení vodivých 

krytin z PVC v dlaždicích i pásech, kaučuku,  kobercových krytin a 

linolea. 
14  2 940,- 3 557,- 

Lepidla na parkety a dřevo 

Profesionální lepidlo 

na parkety LE 555 

Ředidlové lepidlo s velmi dobrou přilnavostí pro savé i nesavé podklady.  

K lepení vlysových, páskových, hotových a mozaikových parket. 
20 1 762,- 2 132,- 

Lepidlo na parkety 

PU 560 

Velmi kvalitní dvousložkové polyuretanové lepidlo pro savé i nesavé 

podklady. K lepení vlysových, páskových, hotových a mozaikových 

parket. 
10  1 010,- 1 222,- 

Lepidlo na parkety 

X-Bond MS-K 509  

Pružné, jednosložkové, bezvodé a bezrozpouštědlové lepidlo pro lepení 

vlysů, vrstvených a mozaikových parket, tlumí kročejový hluk. 16  1 968,- 2 381,- 

Lepidlo na parkety 

X-Bond MS-K 511 

Pružné, jednosložkové, bezvodé a bezrozpouštědlové lepidlo pro lepení 

vlysů a masivních podlahových prken, tlumí kročejový hluk. 
16  2 366,- 2 863,- 

Lepidlo na parkety 

X-Bond MS-K 530 

Velmi kvalitní 1-sl. lepidlo na bázi MS polymerů, vytváří pevný hřebínek, 

vysoká pevnost ve smyku, neobsahuje změkčovadla, minimální obsah 

emisí EC1. K lepení všech druhů dřevěných podlah vč. exotických dřevin. 
16 4 448,- 5 382,- 

Lepidlo speciální 

Inject MS-K 55 

Vysoce kvalitní, pružné, řídké, bezvodé a bezrozpouštědlové lepidlo na 

bázi MS polymerů. Určeno pro vyplňování dutin pod parketami a k fixaci 

volných parketových prvků. 
100ml 402,- 486,- 

Lepidlo multifunkční 

X-Bond MS-K 88 

Pružné, jednosložkové, bezvodé a bezrozpouštědlové lepidlo. Lepí 

v interiéru i exteriéru „cokoliv k čemukoliv“. 
290 ml 296,- 358,- 

15 4 620,- 5 590,- 

Kromě disperzních a polyuretanových lepidel využívá MUREXIN nejnovější technologie v oblasti vývoje lepidel. 

K těmto novinkám patří MS lepidla – modifikované silanpolymery, známé jako hybridní lepidla. 

Oproti ostatním lepidlům vynikají neuvěřitelnou přilnavostí k jakémukoliv materiálu, spojení je pružné a nezvykle pevné, 

odolávájí povětrnostním vlivům, snižují kročejový hluk, neobsahují vodu ani rozpouštědla, jsou šetrná k životnímu prostředí. 
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Název zboží Popis 
Balení 

(kg) 

Cena/ks

bez  

DPH  

Cena/ks    

s 21% 

DPH  

 Oleje 

Olej impregnační  

NP 90  -  bezbarvý 

Tvrdý impregnační olej k hloubkové impregnaci parket a jiných dřevěných 

podkladů, na bázi zušlechtěných rostlinných olejů. 
0,75l 786,- 951,- 

2,5l 2 283,-,- 2 762,- 

Olej impregnační  

NP 90  -  

pigmentovaný 

Tvrdý impregnační olej k hloubkové impregnaci parket a jiných dřevěných 

podkladů, na bázi zušlechtěných rostlinných olejů. 
0,75l 1 355,- 1 640,- 

2,5l 4 100,- 4 961,- 

Olej tvrdý voskový 

HP 91 

Impregnační olej s obsahem tvrdých vosků k impregnaci přebroušených 

neošetřených dřevěných podlah. Vhodný pro podlahové vytápění. 2,5 l 1 675,- 2 027,- 

Aqua Olej ošetřovací 

AP 90 

Rychletvrdnoucí bezzápachový olej na vodní bázi určený k péči o dřevěné 

podlahy ošetřené Olejem impregnačním NP 90. 
1 l 596,- 721,- 

Laky, tmely 

Aqua tmel na dřevo 

AV 10 

K tmelení a stěrkování prohlubní, trhlin a spár v parketách, ostatních 

dřevěných podlahách a dřevěných prvcích v interiéru. Není vhodný na 

dřevěnou dlažbu a prkenné podlahy. 
5 l 780,- 944,- 

Tmel na dřevo 

LV 15 

K tmelení a stěrkování prohlubní, trhlin a spár v parketách, ostatních 

dřevěných podlahách a dřevěných prvcích v interiéru. Není vhodný na 

dřevěnou dlažbu a prkenné podlahy. 
10 l 2 500,- 3 025,- 

Základ univerzální 

LV 45 

Základní lak z roztoku hodnotných polymerů na všechny druhy parket i 

z exotických dřevin. Vhodný pod všechny uzavírací laky. 

5 l 1 125,- 1 361,- 

10 l 1 950,- 2 360,- 

Lak univerzální 

IS 75 

1.sl. bezzápachový impregnační a uzavírací lak na velké plochy parket, 

prkenné podlahy, sportovní podlahy a dřevěné dlažby. Lesk, polomat, mat. 10 l 3 650,- 4 417,- 

Aqua základ speciální 

AV 20 

Velmi kvalitní základní lak na bázi polymerové disperze. Snižuje 

zakližovací účinek ve spárách. Pod všechny vrchní vodní laky Murexin. 10 l 3 070,- 3 715,- 

Aqua základ uzavírací 

AV 50 

Vodní základní nátěr s uzavíracím účinkem k izolaci látek obsažených 

zejména v exotických dřevinách, které by mohly negativně ovlivňovat 

další aplikace laků. 
5 l 975,- 1 180,- 

Aqua lak parketový 

Objekt PO 70 

Vodní 1-sl. polyuretan-akrylový lak s dobrou mechanickou a chemickou 

odolností. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru. Polomat. 
10 l 3 170,- 3 836,- 

Aqua lak parketový 

PU 80 

Vysoce hodnotný vodní 1-sl. polyuretan-akrylový lak s výbornou a stálou 

mechanickou odolností. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru. 

Lesk 5l, 10l. Polomat 1l, 5l, 10l. Mat 5l. 

1 l  455,- 551,- 

5 l 1 805,- 2 184,- 

10 l 3 500,- 4 235,- 

Aqua lak parketový 

Extrem NX 85 

Vodní 1-sl. polyuretanový lak s vysokou oděruvzdorností a odolností proti 

poškrábání. Nejvyšší třída zatížení C podle Önorm C 2354. Vhodný na 

parkety a dřevěné podlahy v interiéru. Polomat. 
10 l 5 480,- 6 631,- 

Aqua lak parketový 

Speciál PS 90 

Vysoce hodnotný vodní 1-sl. lak s extrémně vysokou odolností proti otěru 

a poškrábání. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru. 

Lesk 10l. Polomat 5l, 10l. Mat 10l. 

5 l 2 025,- 2 450,- 

10l 3 870,- 4 683,- 

Aqua Nanolak NT 100 

2-sl. vodní lak s extrémně vysokou odolností proti otěru a poškrábání. 

Výborné chemické odolnosti. Pro zvlášť zatěžované interiérové dřevěné a 

parketové podlahy. Splňuje požadavek na protiskluznost DIN V 18032. 

Lesk 5,5l. Polomat 5,5l, 11l. 

5,5 l 3 047,- 3 687,- 

11l 5 412,- 6 549,- 

                                                                                    


