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Aqua základovka pre exotické 
dreviny  AV 50 
 (Aqua Exoten Sperrgrund AV 50)  
 
 

 maximálna bezpečnosť   
 izolačný, oddeľujúci účinok 
   rýchlo schnúca 
   neobsahuje NMP a ani NEP  
 

Popis výrobku 

Murexin Aqua špeciálna základovka pre exotické 
dreviny AV 50 je jedinečný základovací lak na vodnej 
báze určený najmä na exotické dreviny, dreviny 
neznámeho pôvodu a pod. Dokonale izoluje látky 
obsiahnuté v drevinách a zabraňuje ich prechodu, 
migrácii, do vyšších vrstiev a tým pádom nežiaducemu 
zafarbeniu, alebo až poškodeniu laku. Vďaka 
hĺbkovému, dôkladnému, základovaciemu efektu 
vytvára výborný podklad pred následným nanesením 
vodných Murexin lakov. 
 

Použitie 

V interiéri ako základovací lak na drevené povrchy pred 
nanesením lakov na vodnej báze. Je ideálna na 
problémové a exotické dreviny, drevené podklady, 
ktoré boli ošetrované voskami a olejmi, dreviny so 
zvýšenými obsahom látok, ktoré môžu ovplyvniť 
následné lakovanie. 
 
 

Balenie a skladovanie 

 

Balenie:  

5L plast. kanister 96 kan / 480  kg na palete  
 
 
Skladovanie:  

V suchu na drevených roštoch v neporušenom 
originálnom balení. 
Chráňte pred mrazom!  

 
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. 
 

Technické údaje 

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

Spotreba: cca 8 – 10 m
2 

/ 1 L 

 110 – 120 ml / m
2 

Schnutie: cca 1 – 2 hod.  

Prelakovateľná po: cca 1 – 2 hod. 

Min. teplota potrebná na 

Spoľahlivé vytvrdnutie: min. +15°C 

 

 

Skúšané podľa 
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Spracovanie 

 

Odporúčané náradie: 

Valec. Náradie po použití ihneď umyte v čistej vode. 

 

Podklad: 

Musí byť zbavený prachu, nečistôt, a voľných častíc. 
Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem. 
Na všetky drevené, jemne prebrúsené drevené 
podlahy, priemyselnú mozaiku, plávajúce drevné 
parkety a pod.   
 

Príprava podkladu: 

Vytmelenú plochu jemne prebrúste (zrnitosť 100/120) 
a zbavte prachu. 

 

Miešanie: 

Nízkootáčkovým elektrickým miešadlom miešajte 
v čistej miešacej nádobe prášok s predpísaným 
množstvom vody pokiaľ nevznikne homogénna zmes 
bez hrudiek, doba miešania cca 4 minúty. 

 

 

Spracovanie: 

Nádobu pred použitím dôkladne premiešajte. 
Nanášajte rovnomerne na plochu pomocou valca. 
Snažte sa vyvarovať zbytočnému prekrývaniu 
náteru. Dbajte hlavne na rovnomerné nanesenie, 
vyhnite sa tvorbe mlák. V závislosti od následne 
nanesených lakov môžu byť tieto miesta veľmi 
výrazne vykreslené.  
Po dostatočnom preschnutí, cca 1-2 hod, môžete 
nanášať ktorýkoľvek z Murexin vodných lakov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre perfektný systém 

Aqua tmel na drevo AV 10   Nano lak NT 100 

Tmel na drevo LV 15   Aqua parketový lak Sport NTS 95 

     Aqua parketový lak Extrem NTS 85 

     Aqua parketový lak Špeciál PS 90 

     Aqua parketový lak PU 80 

     Aqua parketový lak Objekt PO 70 

 

 

 

 

 

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 Bezpečnostnom liste.  

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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