
Technický list výrobku 

Lepiť 
www.murexin.com 

Hĺbkový základ  
D 7 
(Tiefengrund D 7) 
 
 

 výrazný hĺbkový účinok 
 pripravený na aplikáciu  
 rýchloschnúci 
 neobsahuje rozpúšťadlá 

  
 

Popis výrobku 
 
Bezrozpúšťadlová, umeloživičná disperzia s vysokou 
schopnosťou prenikania do podkladu. Čiastočne 
spevňuje povrchovú vrstvu podkladu. Má modrú 
farbu, čo uľahčuje kontrolu rovnomernosti aplikácie. 
 

Použitie 
 
Murexin Hĺbkový základ D7 sa používa v exteriéri 
a interiéri na nasiakavé podklady ako penetračný 
náter pod všetky Murexin nivelačné hmoty. Je 
vhodný aj ako penetrácia pred lepením podlahových 
krytín. Murexin Hĺbkový základ D7 použite ako 
penetráciu aj pri lepení parkiet s lepidlami Murexin 
Profesionálne lepidlo na parkety LE 555. 
 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
10 l plastový kanister 
 
 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 12 mesiacov.   
 

 

Technické údaje 
 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 
Spotreba: cca 0,15  kg/m2  
Objemová hmotnosť: 1,00 kg /l 
Čas schnutia:  

- pred niveláciou: u savých cementových 
podkladov 15 – 40 min 

- pred lepením s Murexin profesionálne lepidlo 
na parkety LE 555:  2 – 4 hod (betónový 
podklad) 

- pred niveláciou s Murexin Nivelačná hmota 
CA 40, CA 20 na anhydritové podklady: min 
12 hod. 

- pred lepením s Murexin Profesionálne lepidlo 
na parkety LE 555 na anhydritové podklady: 
min 12 hod 

  
Riedenie: produkt neriediť 
Min. teplota spracovania: min +5°C (platí aj pre 
 podklad) 
 

Skúšané podľa 
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Spracovanie 
 
Odporúčané náradie 
Penový valec s jemnými pórmi, velúrový valec 
s krátkym vlasom, gumová stierka. 
 
Podklad 
Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, 
tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, 
tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a 
bez uvoľnených častí.  
 
Vhodné použitie: 
Murexin Hĺbkový základ D7 je vhodný na všetky 
bežné stavebné podklady, na penetráciu 
cementových poterov pred niveláciou, sadrových 
a anhydritových podkladov pred lepením 
podlahovín.  
Vhodný na podlahové vykurovanie a zaťaženie 
kolieskovým nábytkom.  
Nevhodné použitie: 
Na drevo, plasty, kov, nesavé podklady, 
vodoodpudivé podklady, pod disperzné lepidlá pri 
lepení parkiet. 
 

Príprava podkladu 
Pred použitím podklad dôkladne prebrúste a zbavte 
prachu (povysávajte). Anhydritové podklady zbavte 
vrchnej, sintrovej vrstvy. 
 
Spracovanie 

Murexin Hĺbkový základ D7 nanášajte na podklad 
rovnomerne, penovým valcom s jemnými pórmi, 
velúrovým valcom s krátkym vlasom, gumovou 
stierkou, alebo štetcom. Vyhnite sa tvorbe mlák. Po 
cca 15 – 40 min, keď je penetrácia na dotyk 
zaschnutá, môžete začať vylievať nivelačnú hmotu. 
 
Pred penetráciou odstráňte zvyšky lepidiel a slabo 
prídržné vrstvy. Pri anhydritových poteroch 
dôkladne odstráňte povrchovú, sintrovú, vrstvu, 
prach povysávajte. 
 
Náradie po aplikácii ihneď umyte čistou vodou.  
 
 
 
 
 
 
 

Pre perfektný systém 
 
Murexin nivelačné hmoty:    Murexin disperzné lepidlá: 
- Murexin Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50  - Murexin Lepidlo na podlahové krytiny D 321 
- Murexin Nivelačná hmota Extrem NE 30   - Murexin Lepidlo na podlahové krytiny D 338 
- Murexin Rýchla nivelačná hmota SL 52   - Murexin Lepidlo do mokrého a adhézneho  
- Murexin Nivelačná hmota ST 12      lôžka D 391 
- Murexin Nivelačná hmota ST 25    - Murexin Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka 
- Murexin Nivelačná hmota Maximo M 61     LF 300 
- Murexin Výplňová a oprávková hmota SF 83  - Murexin Lepidlo na linoleum a koberec DK 74 
- Murexin Výplňová a oprávková hmota CA 85  - Murexin Lepidlo na koberec a plsť DK 44 
- Murexin Nivelačná hmota CA 40   - Murexin Linotex profi D 494 
- Murexin Nivelačná hmota CA 20 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste. 

Dôležité  
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.  
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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