
Technický list 
Technika pro podlaháře  

 

Tkanina roznášecí 
SPREADMUREX 
(Entkoppelungsvlies)  
 
 

���� jistota na problematických podkladech  
���� podkladní textilie pod dlažby a parkety  
���� stavební výška jen 1,5 až 2 mm 
����   jednoduché zpracování 
 

Popis výrobku 
 
Vyztužovací tkanina tlumící nápětí při lepení dlažeb 
nebo parket zejména na problematických podkladech.  
 
 
 

Použití 
 
Jako vyztužovací podložka pod dlažby, masivní 
parkety a fertigparkety, použitelná na všech vyzrálých 
podkladech připravených ke kladení a také na 
podkladech se zvýšenou zbytkovou vlhkostí (do 3,5% 
CM). Speciálně na špatné, méně pevné podklady, na 
dřevotřískové desky, litý asfaltový potěr, při renovaci 
starších podlah apod.  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
role 50 m2                                                                                             12 rolí na paletě 
dodávky možné i po bm 
 
 
 
Skladování:  
V suchu, po prakticky neomezenou dobu. 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Plošná hmotnost: 250 g / m2  

Tloušťka: 1,13 mm  

Šířka:                                       1 m 

Barva:                                      bílá 

                                                                                                  
                                                    
                                                    

                                                                  
 
 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
 
Podklad:  
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic.  
 
Vhodné použití: na všechny obvyklé stavební 
podklady. 
Nevhodné použití: plastový podklad. 

 
Příprava podkladu: 
Podklad by měl být připraven podle odpovídajících 
norem (ČSN 74 4505), popřípadě opatřen 
základním nátěrem a vhodnou vyrovnávací stěrkou. 
Doporučujeme provést přípravu podkladu s použitím 
výrobků Murexin. Všechny podklady přebruste tak, 
abyste pokud možno v co největší míře odstranili 
zbytky starých lepidel a původních stěrek. Pokud 
budete Tkaninu roznášecí SPREADMUREX  lepit přímo 
na podklad, nikoliv na stěrku, použijte pod lepidlo 
odpovídající penetraci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 
Lepidlo na parkety PU 560 – lepení parket 
Lepicí malta Flex KGF 65 šedá – lepení dlažby  
Základ PU 5 Express (pod PU 560) 
Základ hloubkový LF1 (pod KGF 65) 

 
 
 
 

 
Zpracování: 
Tkaninu roznášecí SPREADMUREX  volně rozložte na 
podklad a podle rozměrů místnosti zhruba 
seřízněte. Pásy zpětně smotejte až po střed 
místnosti a nalepte flexibilní lepicí maltou (Lepicí 

maltou Flex KGF 65) . V případě následné pokládky 
parket použijte  Lepidlo na  parkety PU 560, v tomto 

případě po cca 10 – 20 minutách povrch dobře 
zaválcujte. Nalepenou plochu ponechte před 
lepením další podlahové krytiny  zaschnout po dobu 
cca 12 hodin (přes noc). Poté lze klást dlažbu nebo 
parkety již obvyklým způsobem. 
 
Spot řeba lepidla p ři kladení parket:  
1) lepení tkaniny: 
    zubová stěrka B2, cca 350 – 500 g/m2  
2) lepení parket: 
    zubová stěrka B3 nebo PK, cca 550 – 700 g/m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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