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Ragasszon és szigeteljen most az X-Bonddal!
Az új ragasztó- és szigetelő anyagok időt és pénzt spórolnak: 
Az MS-technológia tartósan elasztikussá,
környezetbaráttá és univerzálisan felhasználhatóvá teszi őket!
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Egy MS-alapú termék majdnem minden időben, mindig és mindenhol 
ragad és szigetel: A ragasztóerő nemcsak a melegburkolat ragasztás 
során, hanem a szigeteléseknél is garantálja a biztos tartást a felületen, 
akár nedves alapfelület esetén is. 

Az MS-technológia azonban további előnyöket is tartogat, ilyen például 
a magas csavarodási képesség és a 400%-os óriási nyúlási képesség, 
ami lehetetlenné teszi a hőtágulás okozta törést és szakadást. 

Ez az alapanyag a levegőben lévő nedvesség hatására majdnem 
zsugorodásmentes, igencsak rugalmas kitöltő anyaggá válik. Azonnal 
festhető és lakkozható – így ráadásul időt is spórol a felhasználónak.

Az EMICODE® jelöléssel rendelkező termékek garantálják a modern, 
oldószermentes és emisszió-szegény anyagokat. 
Ha még figyelembe vesszük a burkolt helyiségek levegőjét, ezek az 
anyagok lesznek a jövő termékei.

„Ragasztás és szigetelés 
modern módon!”
Az MS-technológia a sziliciumhidrogént ötvözi a polimerekkel: az eredmény – stabil 
szigetelő anyagok és elasztikus ragasztó anyagok, amelyek majdnem minden alapfelü-
letre tapadnak alapozás nélkül is. 

MS-technológia

> az „MS” a „modifikált silan-polimerek” jelölése 

>  a ragasztó- vagy szigetelő anyagok kémiai bázisa

>  a sziliciumhidrogének és polimerek kötése

>  térhálósodik  a levegőben lévő nedvesség hatására 

>  háromdimenziós térhálósodás a szomszédos
 polimermolekulákkal

>  tartós rugalmasságú nagyfokú tapadóerő

>  hybrid ragasztóként is ismert

Az MS-technológiával lehetővé vált, hogy a különböző szigetelő anyagok és ragasztók előnyei most egy anyag-
ban egyesülnek. Az új kémiai kötés által egy gyorsabb, nedvességállóbb, tartósan rugalmasabb, egykomponensű 
szigetelő- és ragasztó anyag keletkezik. Majdnem minden alapfelületre alapozás nélkül is tapad, és önmagában 
egyesíti a legkülönbözőbb nyersanyagokat.



„A neve: X-Bond. 
A specialista, aki a legnehezebb 
helyzeteket is megoldja!”

Murexin X-Bond termékek:

X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó

X-Bond MS-K511 Elasztikus parkettaragasztó

X-Bond MS-K577 Parkettaragasztó

X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés

Ragasztani és szigetelni egyszerre.
A kiváló tulajdonságaival, mint a szilárdság, tartósság és rugalmasság, 
az X-Bond család minden olyan feladatra alkalmasnak bizonyul, ahol 
megbízható ragasztóra vagy szigetelő anyagra van szükség.

Legendás tapadás.
Az X-Bond termékek alkalmasak azonos anyagok ragasztására, és 
éppúgy kiválóak kő, tégla, beton, fa, parketta, szigetelőanyagok, üveg, 
fém, műanyag és sok más alapanyagú termék összeragasztására is.

Gyors és erőteljes.
Alapozás nem szükséges. Az X-Bond termékek felhasználásra készek, 
sűrű rétegben felhordhatók és azonnal festhetők – ezzel időt és pénzt is 
spórolhat.

Környezetbarát.
Az X-Bond család szagtalan ragasztó- és szigetelő anyagai nem 
mérgezőek, oldószermentesek, nem tartalmaznak izocianátot és halogé-
neket, és nagyon csekély a káros-anyag kibocsátásuk (EC1).

> jó tapadás, alapozás nélkül is

> tartós rugalmasságú nagy ragasztóerő

> lépéshang csökkentés

> időjárással szembeni ellenálló képesség

> víz- és oldószermentes

> szilikon-, izocianát- és halogénmentes

> alacsony károsanyag kibocsátás

Közvetlenül a Murexin kutató-fejlesztő részlegéből érkez-
nek az új X-Bond termékek: az MS-technológiának 
köszönhetően majdnem minden anyagot képesek megra-
gasztani, és még a legproblémásabb alapfelületekre is 
tapadnak.
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Könnyen simítható, és az optimális ragasz-
tóbordájának köszönhetően a ragasztó sok 
szívóképes és nem szívó alapfelületre tapad. 
Alapozás nem szükséges, nincs várakozási 
idő. Az alapfelület egyenetlenségeit a parket-
taragasztás előtt vastag rétegben kiegyenlítik. 
Az első réteg száradása után alapozás nélkül 
jöhet is a második réteg – ezzel időt és pénzt 
spórolunk.

A hagyományos PU- vagy EP ragasztókkal 
ellentétben az X-Bond speciális ragasz-
tók nem tartalmaznak egészségkárosító 
oldószereket, izocianátot vagy aminokat. 
Mindkét termék környezetbarát és rendkívül 
emissziószegény (EC 1). Ebből kifolyólag 
ezek a parkettaragasztók kitűnnek a könnyű 
tisztíthatóságukkal: a ragasztómaradványok a 
feldolgozás után 2 órán belül könnyű dörzsö-
léssel, nedves ronggyal eltávolíthatók.

Az X-Bond MS-K 577 és X-Bond MS-K511 
parkettaragasztók tartósan 100%-osan 
ragadnak, áthidalják a repedéseket, és még 
a padlófűtésen sem válnak rideggé. Ezért az 
X-Bond termékek hosszú évekig rugalmasak 
maradnak, elnyelik a nyíró erőket, és az alap-
felületekre ható káros erőket, megfékezik a 
rezgéseket. 

További előnyök:
Az X-Bond MS-K511 és MS-K577 parket-
taragasztók 15 decibelig lépéshang-csök-
kentően működnek.

„Az X-Bond MS-K577 és 
MS-K511 parkettaragasztók: 
Tökéletesek a parkettához!”

> csaphornyos-, ipari-, és 

mozaikparkettákhoz

> egzóta fákhoz

> dilenparkettákhoz

> készparkettához

> fakockaburkolathoz

> laminált padlóhoz

Kettő- és háromrétegű 
készparkettákhoz

Az X-Bond termékek nem tartalmaznak vizet, ez teszi őket a legalkal-
masabbá a parkettaragasztásra: az X-Bond MS-K577-el és az X-Bond 
MS-K511-el a Murexin két kitűnő, széles felhasználási lehetőséggel 
rendelkező parkettaragasztót kínál, amelyek még padlófűtés esetén is 
hozzák a legjobb formájukat.
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Termékeink:

Csúcsminőségű, egykomponensű, elasztikus, 
az újonnan kifejlesztett MS technológia bázisú 
ragasztó. Univerzálisan használható szigetelő és 
ragasztóanyag szívóképes valamint sima, nem szí-
vóképes felületekre is kül és beltérben egyaránt. 
Megfelelő parketta alá szigetelésként, hangcsök-
kentőként és parketta ragasztóként, a hőszigetelő 
anyagok ragasztójaként, valamint kerámia, kő, fa 
és parketta ragasztójaként is használható. Víz-, 
oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogén mentes. 
Festhető, UV és időjárás álló. Emisszió szegény 
(EC1), természetes szagú.
Anyagszükséglet: kb. 0,6 -1 kg/m2 
alapfelületnek megfelelően

X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó

Speciális ragasztás Speciális szigetelés

Csúcsminőségű, egykomponensű, elasztikus, az 
újonnan kifejlesztett MS technológia bázisú szige-
telés. Víz-, oldószer-, szilikon mentes. Különösen 
jó időjárásállósággal rendelkezik. Tartósan rugal-
mas, a nyíróerőkből keletkező feszültségeket 
elnyeli, így az alapfelületre ható káros erők hatását 
megakadályozza. Univerzálisan használható ned-
vesség és légbuborékok elleni szigetelésként is 
szívóképes és simított felületeken egyaránt, pl. 
tetők, falak, nyílászárok beépítése során, alacsony 
energiájú és passzív házak esetén légrések lezá-
rására, épületszerkezetek szigetelésére, valamint 
az X-Bond MS-K88 ragasztóval együtt használva 
szigetelés és ragasztóként kerámia, kő, fa és par-
ketta ragasztására is. Színe: zöld.
Anyagszükséglet: kb. 0,6 - 1 kg/m2 
alapfelülettől függően

X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés

> Csempe, kő, fa stb. ragasztására> Szigetelésként és ragasztóként is használható

> Lépéshang-csökkentő hatás

Csúcsminőségű, egykomponensű, elasztikus, 
víz és oldószer mentes STP technológia bázisú 
ragasztó. Lépéshang csökkentő hatású, nagy 
nyírószilárdsággal rendelkezik. Emisszió szegény 
(EC1), semleges szagú. Kül és beltéri felhasználás-
ra. Csaphornyos, ipari, mozaik parketta, exota fák 
és dilen parketták ragasztására. Lépéshang csök-
kentő tulajdonsága miatt készparketta elemek, két 
és három rétegű parketták, táblásított parketták, 
bütü parketták és lamináltpadlók ragasztására 
(próbaragasztás javasolt). Padlófűtésre megfelelő.
Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m2

X-Bond MS-K577 parkettaragasztó

Kitűnő minőségű, egy komponensű, elasztikus, 
víz- és oldószermentes STP ragasztó, lépéshang 
csökkentő tulajdonsággal. Kül és beltérben széles 
felhasználási területtel rendelkezik. Emisszió sze-
gény, EMI kód: EC 1.
Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m2

X-Bond MS-K511 parkettaragasztó

Parkettaragasztás

> Széles felhasználási terület

> Oldószeres parkettaragasztó> Diszperziós parkettaragasztó

Oldószeres műgyanta ragasztó, jó tapadó- 
képesség, magas kezdeti szilárdság jellemzi.
Ideális kész parketta, mozaik, csaphornyos par-
ketta ragasztásához, kiegyenlített felületre, és 
faforgács lapra történő ragasztásához. Padlófűtés 
esetén az L3 alapozó használata szükséges.
Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m2

LE 555 Parkettaragasztó

Nagyon jó minőségű diszperziós ragasztó nagy 
ragasztó erővel. Kis és mozaik parketta, valamint 
csaphornyos parketta ragasztásához, kiegyenlített 
felületre. Padlófűtés esetén a D1 alapozó haszná-
lata szükséges.
Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m2

M 522  Parkettaragasztó



Ajánlás parkettaragasztókhoz
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M 522 parkettaragasztó OK Feltételesen Feltételesen

LE 555 parkettaragasztó OK OK Feltételesen OK OK Feltételesen

X-Bond MS-K511 parkettaragasztó OK OK OK OK

X-Bond MS-K577 parkettaragasztó OK OK OK OK OK OK

X-Bond MS-K88 speciális ragasztó OK OK OK OK OK OK

PU 566 parkettaragasztó OK OK OK OK OK OK

Parkettafajta / Kialakítása

Fafajta

OKOK

Murexin Kft. 
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Telefon: 06 1 262 6000, Fax: 06 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.hu
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Kis- és
mozaikparketta

Tölgy, bükk, 
kőris, juhar, nyír

Csaphornyos 
parketta

Tölgy, bükk, 
kőris

Vékony 
parketta 
10 mm

Tölgy, bükk, 
kőris, juhar, nyír

Bütü- és 
lamellaparketta

Készparketta
Hosszú-, dilen- 
vagy táblásított 

parketta

Egzóta fák


