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MURFILL  
vízzáró bevonat 

Termékismertető 
 

 

Típus: Rugalmas és vízzáró bevonat, amely vízben diszpergált nagy molekulasúlyú polimereket  

tartalmaz.  
 

Tulajdonságok: 400 %-os rugalmasság – vízzáró és vízgőz-áteresztő – kiváló ellenállás az  

öregedéssel szemben, ipari és normál atmoszférában – védi a vasbetont karbonátosodás és 

korrózióval szemben – további mechanikai megerősítésre és az (aktív) repedések áthidalására 

alkalmazható hozzá MURFILL-háló.  

 

Ajánlott alkalmazás:  

Bevonatok készítése, falak és homlokzatok vízzárása. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:    selyem matt (Fényesség 60
o
: +/- 8%) 

Szín:      fehér + egyéb színek (lásd színkártya – pasztel árnyalatok) 

Sűrűség:     1,33 – 1,37 kg/l (fehér) 

Szárazanyag-tartalom: 47 - 50% (tf%) 

        60 - 63% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 300 µm (kiadósság: 400 g/ m
2
) 

        száraz: 140 µm (kiadósság: 400 g/ m
2
) 

Lobbanáspont:   nem gyúlékony 

VOC tartalom:   25 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 25 g/l (max.) 

Kategória:     A/i 

EU határérték:   140 g/l (2007/140 g/l (2010) 
 

Száradási idők (20
o
C-on és 50% r.p. mellett): 

Érintés-száraz:   45 perc 

Kezelhető:     +/- 8 óra 

Átvonható::    24 óra múlva 

Teljes kikeményedés: +/- 2 nap 
 

Kiadósság: 
A hálóval együtt történő felhasználáskor: > 1,3 kg/m

2
 

300 – 600 g/m
2 

/réteg (a felhordás módjától és az a alap típusától függően) 
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Felület előkezelés: A MURFILL vízzáró bevonat felhordható közvetlenül régi (jól tapadó) bevonatra, 

miután alaposan átdrótkefézték.  

Krétásodott bevonatot, vagy alapot először 44HS alapozóval kell kezelni, vagy PEGAFIX-vel, ha a 

44HS alapozó oldószere megtámadja a régi bevonatot (akril, vagy MURFILL vízzáró bevonat).  

Új, vagy még be nem vont alap esetén: porózus alapra először hordjunk fel 44HS, vagy PEGAFIX 

bevonatot.  

Sima, nem-porózus felületre hordjunk fel fehér PEGALINK bevonatot, vagy egy réteg NOXYDE 

bevonatot (kivéve a fehéret), amit 25%-ban hígítottunk vízzel. 

 

0,5 mm-tőn kisebb tágasságú repedést töltsünk fel MURFILL vízzáró bevonattal. 

0,5 mm-tőn nagyobb tágasságú repedést töltsünk fel ELASTOFILL, vagy MUR-FILLER 

anyagokkal. 

Az aktív (nyíló) repedéseket át kell hidalni MURFILL-hálóval.  

 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  

 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  Ne hígítsuk és hordjunk fel vastag réteget! 

 

Hengerlés:  Ne hígítsuk és hordjunk fel vastag réteget! 

 

Levegős szórás: Nem lehetsége! 

 

Airless szórás: Ha szükséges, hígítsuk 2 – 5% vízzel! 

  Fúvóka: 018 – 021 /nyomás: 200 bar.  

 

Tisztítás:  vízzel 

 

Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet 5 

o
C, maximális relatív levegő páratartalom: 80%. 

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 

 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 2 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van. 
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