
Technický list výrobku 

Lepiť 

 

Penetračný náter 
PU 5 Express 
(Voranstrich PU 5 Express) 
 
 

 veľmi nízky obsah emisií EC 1-PLUS 
 na nasiakavé a veľmi nasiakavé podklady 
 neobsahuje vodu a rozpúšťadlá 
 použiteľný ako parozábrana 
 rýchloschnúci 
  
 

Popis výrobku 

 
Jednozložkový, na spracovanie pripravený 
penetračný náter na polyuretánovej báze. 
Neobsahuje vodu, ani rozpúšťadlá. 
 
 

Použitie 

 
Len v interiéri na prípravu bežne až veľmi 
nasiakavých a pieskujúcich cementových 
a anhydritových podkladov pred aplikáciou 
nivelačných stierok, lepením podlahových krytín s 
lepidlami na báze modifikovaných silanov (MS) a na 
báze polyuretánov (PU). Vhodný na podlahové 
vykurovanie a pre zaťaženie kolieskovým nábytkom. 
Použiteľný aj ako parozábrana na cementové potery 
bez podlahového vykurovania s maximálnou 
zvyškovou vlhkosťou do 4%. 
 
  

Balenie a skladovanie 

 
Balenie:  
11 kg plastový kanister 
 
Skladovanie:  
V suchu v neporušenom originálnom balení po dobu 
cca 8 mesiacov, pri teplote nad +5°C.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technické údaje 

 

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

Spotreba ako penetr. náter: 0,1 – 0,15  kg/m2 

podľa podkladu  

Spotreba ako parozábrana: 0,3 – 0,45 kg/m2 

podľa podkladu 

Čas schnutia ako penetr.náter:  cca 2 hod. 

Čas schnutia ako parozábrana:  cca 12 hod. 

Objemová hmotnosť:  1,2 kg/l 

Optimálna teplota spracovania: +16°C až +22°C 

         
 
 

Skúšané podľa 

 
GEV Emicode - EC 1 PLUS 
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Lepiť 

 

Spracovanie 

 
Odporúčané náradie 
Maliarska štetka, jemne porézny valec, velúrový 
valec s krátkym vlasom, štetec, gumová stierka. 
 
Podklad 
Podklad musí byť suchý (výnimku tvorí podklad, ak 
ideme robiť parozábranu), nezmrznutý, pevný, 
nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, 
olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných 
nečistôt a bez uvoľnených častí. Podklad musí byť 
zaizolovaný proti vzlínajúcej vlhkosti. 
Musí spĺňať požiadavky platných noriem a 
predpisov. 

Vhodné použitie: 
Vhodný na všetky bežné stavebné podklady, 
cementové potery, drevotriesku, anhydritové potery 
a liaty asfalt. 
Vhodný na podlahové vykurovanie a zaťaženie 
kolieskovým nábytkom.  

Nevhodné použitie: 
Na plasty, kov a vodoodpudivé podklady 
 
Príprava podkladu 
Pred použitím podklad dôkladne prebrúste a zbavte 
prachu (povysávajte).  Anhydritové podklady zbavte 
sintrovej vrstvy (brúsením, frézovaním, otryskaním) 
 
 
 
 
 

Spracovanie 

Murexin Penetračný náter PU 5 Express ako 
penetračný náter:  nanášajte na podklad 
rovnomerne, v tenkej vrstve odporúčaným náradím. 
Nanášané množstvo musí zodpovedať nasiakavosti 
podkladu. Vyhnite sa tvorbe mlák. Dodržte čas 
schnutia cca 2 hod. 

Murexin Penetračný náter PU 5 Express ako 
funkčná parozábrana: 1. vrstvu nanášajte na 
podklad rovnomerne, v tenkej vrstve odporúčaným 
náradím. Nanášané množstvo musí zodpovedať 
nasiakavosti podkladu. Vyhnite sa tvorbe mlák. 2. 
vrstvu naneste pomocou valca po cca 1 hod., podľa 
klímy v miestnosti, do kríža.  
Pri následnom vyrovnávaní podkladu nivelačnou 
hmotou alebo pri lepení dlažby, ešte vlhký 2. náter 
bohato zasypte suchým kremičitým pieskom 
zrnitosti 0,3 - 0,8 mm. Po zaschnutí zvyšný piesok 
povysávajte. 

Ak budete do 24 hod. lepíte podlahové krytiny 
s lepidlami na báze PU, alebo MS do 24 hod., 
posyp kremičitým pieskom nie je nutný. 

Murexin PU stierku elastickú PU 300 (PU 400) 
nanášajte na Murexin Penetračný náter PU 5 
najskôr po 5 hod., najneskôr do 24 hod po jeho 
aplikácii. Ak je časový interval dlhší, napenetrovaný 
povrch za čerstva zasypte kremičitým pieskom. 
 
 
 
 

Pre perfektný systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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