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Murefix MF 4 
(Murefix MF 4) 
 
 

 rýchlotuhnúca 
 tuhne bez pnutia  
 výdatne zušľachtená 
 použitie aj bez penetr. náteru  

 

Popis výrobku 
 
Prášková, syntetickými živicami výdatne zušľachtená, 
odolná, rýchlotuhnúca oprávková stierková hmota, 
hydraulicky vytvrdzujúca bez pnutia. Použiteľná aj na 
podklady bez penetračného náteru. Vhodná aj na 
zhotovenie rovných plôch.  
Zaradenie podľa normy EN 13813 do triedy C50/F15, 
reakcia na oheň A1, materiál uvoľňujúci veľmi malé 
množstvo emisií. 
 

Použitie 
 
Len v interiéri, na podlahy a steny. Na zlepšenie 
vzhľadu rôznych podkladov a na vyplnenie otvorov a 
nerovností v cementových a AFE-poteroch, na 
betónových plochách, na vytmelenie drevotrieskových 
dosiek. Na tmelenie škvŕn na starých a nových 
stierkových vrstvách. Na stierkovanie plôch sa 
používa v hrúbke 0-4 mm. 
Vhodná aj pre podlahové vykurovanie a do miestností 
vybavených kolieskovým nábytkom. 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
6kg   plastové vedro (dva plastové sáčky po 3 kg) 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 12 mesiacov. Chráňte pred mrazom! 
 

 

Technické údaje 
 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 
 
Spotreba:  cca 1,5  kg/m2/ mm hrúbky 

Spotreba vody:  cca 0,85 l / 3 kg 

   0,28 l / 1 kg 

Max. hrúbka vrstvy: 4 mm 

Doba spracovania: 5 minút 

Pochôdznosť:  po cca 20 - 30 min 

Pripravenosť na pokládku: po cca 30 – 45 min 

Optimálna teplota pri  

spracovaní:  16 – 22°C 
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Spracovanie 
 
Odporúčané náradie: 
Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná 
miešacia nádoba, murárska lyžica, murárske 
hladidlo, špachtľa 
 
Podklad: 
Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, 
tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, 
tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a 
bez uvoľnených častí. Musí vyhovovať platným 
normám a predpisom.  
 
Nevhodné použitie: 
Plasty 
 
Príprava podkladu: 
Nasiakavé podklady penetrujte s Murexin Hĺbkovým 
základom D7, alebo s Murexin Superzákladom D 4 
zriedeným s vodou v pomere 1:1. 
Nenasiakavé podklady natrite s neriedeným 
Murexin Superzákladom D4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miešanie: 
V čistej miešacej nádobe miešaním pomocou 
nízkootáčkového miešadla pripravte homogénnu 
zmes bez hrudiek (doba miešania asi 4 minúty).  
Miešací pomer: 0,85l vody / 3 kg Murefix MF 4 
(=0,28 l/kg). 
 
Spracovanie: 
Čerstvo pripravenú hmotu, podľa možnosti v jednom 
pracovnom cykle naneste na podklad až do 
požadovanej hrúbky (max. 4 mm). Pri nanášaní 
viacerých vrstiev treba ďalšiu vrstvu naniesť hneď 
po dosiahnutí pochôdznosti predchádzajúcej vrstvy. 
Pripravte si vždy len toľko stierkovej hmoty, koľko 
dokážete spracovať v priebehu doby 
spracovateľnosti, t.j. cca 5 minút. 
Na zhotovenie hrubšej vrstvy použite Nivelačnú 
hmotu Objekt Plus OS 50 alebo Extrém NE 30. 
 
Ošetrovanie po nanesení: 
Čerstvo nanesenú hmotu treba chrániť pred príliš 
rýchlym vyschnutím vhodnými opatreniami a 
prostriedkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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