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Zosilňovacia tkanina 
(Entkoppelungsvlies)  
 
 

 istota na problematických podkladoch 
 vhodná pod dlažby a parkety   
   hrúbka iba 1,13 mm 
  
 

Popis výrobku 
 
Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia 
tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej 
malty alebo do lepidla pod keramickú dlažbu alebo 
drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos 
ťahových a tlakových síl medzi podkladom a 
dlažbou/parketami, hlavne na problematických 
podkladoch. 
 

Použitie 
 
Ako zosilňovacia/oddeľovacia podložka pod dlažby, 
masívne parkety, hotové parkety. Vhodná na všetky 
vyzreté podklady pripravené na kladenie a aj na 
podklady so zvýšenou vlhkosťou, do max. 3,5% CM. 
Tkanina je špeciálne určená na slabé, menej pevné 
podklady, na drevotrieskové podklady, liaty asfaltový 
poter, pri renováciách starších podláh. 
 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
1 rola                      50 m2  
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade. Produkt má prakticky 
neobmedzenú dobu skladovania. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

Hrúbka:                                    1,13 mm 
Šírka: 1 m 
Farba: biela 
Plošná hmotnosť:                    250 g/m2 

                                                                                                                   
 

Skúšané podľa 
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Spracovanie 
 
Podklad: 
Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, 
nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, 
mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev 
a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám 
platných noriem.  
 
Vhodné  použitie: na všetky bežné stavebné 
podklady. 
 
Nevhodné použitie: plastové podklady 
 
Príprava podkladu: 
Podklad by mal vyhovovať platným normám 
a predpisom, prípadne by mal byť ošetrený 
vhodným penetračným náterom a vhodnou 
nivelačnou stierkou. Na prípravu podkladu 
odporúčame použiť produkty značky Murexin. 
Všetky podklady prebrúste, a následne dôkladne 
vysajte.  
 
Spracovanie: 
Zosilňovaciu tkaninu voľne rozložte na pripravený 
podklad a podľa rozmerov miestnosti zhruba orežte. 
Pásy znova zmotajte, až po stred miestnosti a na 
voľný podklad naneste Murexin Pružnú lepiacu 
maltu šedú KGF 65 s zubovou stierkou max. 6 zub. 
Do lôžka z lepiacej malty položte tkaninu, dôkladne 
ju vtlačte do lôžka pomocou stierky a proces 
opakujte na druhej polovici miestnosti. Lepiacu 
maltu nechajte vytvrdnúť/vyschnúť min. 24 hod. 
 
 

Ak pokladáte parkety, použite Murexin 
Dvojzložkové lepidlo PU 566, v tomto prípade 
povrch po cca 10 -20 min prevalcujte. Nalepenú 
plochu nechajte pred lepením podlahovej krytiny 
min 12 hod vytvrdnúť. Na krytinu pokladajte parkety, 
alebo dlažbu bežným spôsobom. 
 
Spotreba lepidla pri kladení parkiet: 

1. lepenie tkaniny, stierka B2, cca 350 -500 g/m2 
2. lepenie parkiet, stierka B3, alebo PK, cca 550 -

700 g/m2 
Spotreba lepidla pri kladení dlažby: 

1. lepenie tkaniny, zub 6, cca 1,7 kg/m2 
2. lepenie dlažby, zub 8, cca 4,6 kg/m2, 

obojstranné nanášanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre perfektný systém 
 
 
 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri 
jeho likvidácii nájdete v Karte bezpečnostných údajov.  
Dôležité 
Dodržujte 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 aj budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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