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Durapid HS 80, 
pripravljena izravnalna 
masa

> Pripravljena za uporabo
> Visoka polnilna moč
> Enostavna vgradnja

Opis izdelka

Bela, že pripravljena, univerzalna izravnalna masa primerna za notranje površine. Visoka polnilna moč in fina 
zrnavost zagotavljata enostavno in natančno zaključno obdelavo sten. Masa se lahko tudi mehansko brusi.
Uporablja se za običajno izravnavo sten in stropov, za zapolnjevanje fug in površinsko izravnavo nepravilnih 
struktur. Debelina nanosa v enem sloju: do ca. 5 mm.

Oblika pri dobavi:
Embalaža Zunanja embalaža Paleta

8 KG PLASTIČNO VEDRO 85
25 PLASTIČNO VEDRO 24

Skladiščenje: 
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje: 
Nizkostopenjski električni mešalec, čista mešalna posoda, zidarska žlica, lopatica, gladilka. 
Orodje se čisti v svežem stanju, takoj po končani uporabi. Strjeni material na orodju se lahko odstrani le 
mehansko.

Vgradnja: 
Produkt se nanaša na podlago ročno z uporabo jeklene gladilke ali lopatice. V primeru večjih neravnin je 
potrebno nanesti več slojev. Po osušitvi vgrajenega materiala (ca. 4 - 6 h pri vgradnji 1 mm debeline in 
normalnih klimatskih razmerah) se lahko podlaga pobrusi in po potrebi nanese še drugi sloj.
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Tehnični podatki

Gostota ca. 1,75
Barva bela
Zrnavost max. 0,2 mm
Poraba ca. 1,5 kg/m² pri površinskem glajenju za sloj 1 mm debeline
Čas sušenja ca. 4 - 6 h pri 20°C/55% rel. zrač. vlaž.

Podlaga

Primerne podlage: 
(FAT - FAT 50)
Apneno - cementni in cementni omet P Ic; P II; P III
Apneno - cementni in cementni omet P II & P III
Mavčni in že pripravljeni ometi P IV u. PV
Mavčna gradnja in mavčno kartonske plošče
Beton, porobetonski zidaki
Vidna opečna opeka
Stari nosilni premazi

Peskaste in vpojne podlage je predhodno potrebno impregninirati z MUREXIN Tiefengrund LF 14.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za 
razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi 
standardi, ter smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne gradbene prakse.

Za popoln sistem

Sistemski izdelki:
Murexin Tiefengrund LF 14

Opis: 
Murexin Tiefengrund LF 14 - za pripravo močno vpojnih in vpojnih podlag.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:
- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in / ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred obdelavo materiale ustrezno temperirajte!
- Da bi ohranili lastnosti izdelka, ne smete dodajati tujih materialov!
- Količino dodane vode ali podatke o redčenju je treba dosledno upoštevati!
- Pred uporabo preverite tonirane izdelke glede natančnosti barv!
- Barvna konsistenca je zajamčena samo znotraj iste serije.
- Na oblikovanje barvnega tona pomembno vplivajo okoliški pogoji.
- Praškaste izravnalne mase je treba porabiti čim hitreje po odprtju embalaže.
- V že pripravljene izravnalne mase se ne sme dodajati dodatne vode. Mešalno posodo je potrebno temeljito očistiti pred vsakim novim mešanjem.
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- Pore in lunkerje v betonu je treba prvotno zapolniti pred izvedbo celotne izravnave, da se prepreči nastanek mehurčkov v zaključnem sloju.

Napotki za okolico:
- Ne obdelujte pri temperaturi pod + 5°C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealno območje vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povečana vlaga zraka in / ali nižje temperature zavirajo, nizka vlažnost zraka in / ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reakcije in strjevanja mora biti zagotovljeno ustrezno prezračevanje; Prepihu se je treba izogibati!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje gradbene elemente!
- Povečana relativna zračna vlažnost zaradi sveže vgrajenih ometov ali estrihov lahko povzroči nabrekanje in luščenje vgrajene izravnalne mase.

Nasveti:
- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte podatke o izdelku za vse izdelke MUREXIN, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila hranite originalni izdelek ustrezne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti 
posamezne dostave nekoliko razlikujejo, ne da bi to vplivalo na ustreznost izdelka.

Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

Omejitve in nadzor izpostavljenosti
Osebna zaščitna oprema:
Splošni zaščitni in higienski ukrepi:
- Hraniti ločeno od hrane, pijač in krme za živali.
- Onesnažena, namočena oblačila takoj odstranite.
- Umijte si roke pred odmori in na koncu dela.
Zaščita dihal: Ni potrebna
Zaščita za roke: Zaščitne rokavice.
- Uporabljajte rokavice iz stabilnega materiala (npr. nitrilna guma).
- Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih značilnosti in različna od proizvajalca do proizvajalca.
- Točen čas prepuščanja podaja proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.
Zaščita oči: Tesno zaprta očala. Pri pretakanju so zaščitna očala priporočljiva.
Zaščita telesa: zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja 
pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše 
izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v 
primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z 
majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za 
katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in 
navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša 
navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.


