
Alegeţi cel mai bun Program!

Noul Program de chituri Murexin!
10 Produse de Top. Fiecare chit cu... rostul lui.
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“Alegeţi cel mai bun Program”

> foarte lucrabile şi prietenoase

> simplu şi uşor de curăţat şi întreţinut

> evită apariţia fisurilor şi mucegaiului

> conferă strălucire datorită efectului de perlă

> paletă largă de culori - 5 culori noi “la modă”

> gamă completă de produse, compatibile în sistem

> produse specializate - fiecare chit cu …rostul lui

> Mortar de rosturi FM 60 (Fugenmörtel FM 60) 
> Mortar de rosturi OF 40 (Fugenmörtel Objekt OF 40) 
> Mortar de rosturi Trass FMT 15 
   (Fugenmörtel Trass FMT 15) 
> Mortar de rosturi Flexibil rapid SFX 70 
   (Schnellflexfuge SFX 70)
> Mortar de rosturi Extrem FME 80 
   (Fugenmörtel Extrem FME 80)
> Mortar de rosturi epoxidic FMY 90 
   (Fugenmörtel Epoxy FMY 90)
> Chit siliconic Aqua SIL 80 (Aqua Silikon SIL 80)
> Chit siliconic piatră naturală SIL 50 
   (Naturstein Silikon SIL 50)
> Chit siliconic Sanitar SIL 60 (Sanitär)
> Mortar de rosturi pavare PF 30 (Pflasterfuge PF 30)

“Fiecare chit cu... rostul lui” , aşa sună noul motto pentru cele 10 produse.
Pentru interior sau exterior, locuinţe sau clădiri sociale, industriale sau comerciale, noile 
tipuri de chituri sunt concepute pentru a răspunde celor mai înalte exigenţe. Chiar şi în cazul 
suprafeţelor expuse acţiunii agresive a apei, grăsimii sau substanţelor chimice, chiturile 
Murexin, fac faţă oricărei provocări.
Practic, nu există domeniu de utlizare, fără rezolvare.
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Mortar de rosturi FM 60 (Fugemörtel FM 60)

> flexibil , aquastatic, colorat

Mortar de rosturi  flexibil rapid SFX 70 (Schnellflexfuge SFX 70)

Mortar de rosturi Extrem FME 80 (Fugemörtel Extrem FME 80)

> rezistent chimic

Mortar de rosturi pavaje PF 30 (Pflasterfuge PF 30)

> raport preţ/calitate foarte avantajos

Mortar de rosturi Trass FMT 15 (Fugemörtel Trass FMT 15)

> cu ciment cu Trass

Mortar de rosturi pavaje Trass SF 50 (Steinfuge Trass SF 50)

Mortar de rosturi Epoxidic FMY 90 (Fugemörtel Epoxy FMY 90)

Cele mai bune produse

> cu ciment cu Trass

> rapid şi flexibil

> disponibil în 120 culori – paletar RAL epoxi

Chit siliconic Sanitar SIL 60 (Sanitär Silikon SIL 60)

> culori noi

Chit siliconic Aqua SIL 80 (Aqua Silikon SIL 80)

> rezistent la bacterii şi ciuperci

Chit siliconic piatră naturală SIL 50 (Naturstein Silikon SIL 50)

> nu pătează zonele de rost

Mortar de rosturi pe bază de ciment, 
flexibil, aquastatic, colorat, netoxic, 
rezistent la apă şi îngheţ, fără miros,
pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 
2-7mm, la toate tipurile de placaje, pereţi 
şi pardoseli, interior şi exterior.
Culori: alb, gri + 23 culori conform 
paletar

2Consum: cca 0.5-0.9 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor şi lăţimea rostului 
Ambalaj: 2; 8; 25 kg

Mortar de rosturi bicomponent, 
rezistent la apă şi îngheţ, rezistent 
chimic, pentru rosturi la placaje pereţi şi 
pardoseli, în special la piscine, bazine de 
apă termală, bazine de înot, recipienţi 
apă potabila (W 270).
Culori: alb, gri, silbergrau

2Consum: cca 0.5 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor şi lăţimea rostului 
Ambalaj: 20 kg

Mortar de rosturi aplicabil chiar şi în 
condiţii de ploaie pentru rostuirea 
pietrelor, pavajelor, placajelor şi a plăcilor 
de klinker pozate pe pat de nisip, cu 
adâncimea rostului de minim 30 mm şi 
lăţimea de minim 8 mm.
Culori: steingrau, sandbeige
Consum: în funcţie de formatul pavelelor, 
al lăţimii şi adâncimii rosturilor. 
Ambalaj: cutie 25 kg

Mortar epoxidic, bicomponent, fără 
solvenţi, impermeabil, antibacterie, cu 
rezistenţă chimică şi durabilitate ridicată, 
pentru chituirea rosturilor la placaje 
antiacide, placaje în industria 
alimentară, placaje în contact cu apa 
potabilă. Îndeplineşte cerinţele W 270.
Culori: alb, gri şi alte culori la cerere.

2Consum: cca 1 kg/m  
Ambalaj: 6 kg

Chit siliconic pentru etanşarea elastică şi de 
durată a rosturilor de dilataţie şi de 
închidere, la interior şi exterior. Rezistent la 
ultraviolete, bacterii, ciuperci, şi la 

0 0temperaturi cuprinse între -40 C şi + 180 C
Culori: alb, gri, plus 23 de culori, conform 
paletar.
Ambalaj: cartuş 310 ml
Consum: 1 cartuş pentru cca 10 metri liniari 
la un rost cu lăţimea de 5mm

Chit  siliconic rezistent la alge, apă termală 
şi apă de mare, pentru etanşarea rosturilor 
de închidere şi dilatare în mediu umed şi 
permanent sub apă.
Rezistent la ultraviolete, bacterii, ciuperci şi 

0 0temperaturi cuprinse între -50 C şi +180 C
Culori: gri, transparent
Consum: 1 cartuş pentru cca 10 metri liniari
la un rost cu lăţimea de 5mm
Ambalaj: cartuş 310 ml

Chit siliconic pentru etanşarea elastică şi 
durabilă a rosturilor la placaje din piatră 
naturală şi marmură.Rezistent la 
ultraviolete, bacterii, ciuperci, şi temperaturi 

0 0cuprinse între -50 C şi +150 C. Nu 
murdăreşte marginile plăcilor
Culori: alb, gri, transparent, bahama , 
anthrazit.
Consum: 1 cartuş pentru cca 10 metri liniari
la un rost cu lăţimea de 5mm
Ambalaj: cartuş 310 ml

Mortar de rosturi  pe bază de Trass,
clasa CG1, pulverulent, netoxic, aditivat, 
pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 
4-15mm, în special la placaje din piatră, 
în sistem cu adezivul flexibil Trass. 
Reduce riscul apariţiei eflorescenţelor.
Culori: gri, mittelbraun, anthrazit, 
beige, manhattan

2Consum: cca 0.6-2,0 kg/m  funcţie de 
formatul plăcilor şi lăţimea rostului
Ambalaj: 25 kg

Mortar de rosturi pe bază de Trass, clasa 
CG2, pulverulent, netoxic, aditivat, 
rezistent la îngheţ-dezgheţ cu săruri, 
destinat umplerii rosturilor la pavaje din 
beton şi piatră. Lăţime rost 4-30 mm. 
Reduce riscul apariţiei eflorescenţelor.
Culori: gri, camel, bahama
Consum: funcţie de formatul pavelelor, 
lăţimea şi adâncimea rosturilor.
Ambalaj: 25 kg

Mortar de rosturi flexibil special, fabricat 
după o reţetă igienică de top, cu întărire 
rapidă şi aderenţă foarte bună la 
marginile plăcilor, pentru chituirea 
rosturilor cu lăţimea de 2-15 mm.
Culori: alb, gri, silbergrau, anthrazit, 
bahama, seidengrau.

2Consum: cca 0.6-2,0 kg/m  funcţie de 
formatul plăcilor şi lăţimea rostului
Ambalaj: 8 kg



4

Pentru realizarea unor finisaje curate şi 
frumoase la marginea plăcilor.
Fabricate din alamă, oţel superior, aluminiu şi 
PVC, într-o gamă largă de culori, pentru plăci 
de diferite grosimi, la interior.

Profil de rosturi 8 mm şi 
Profil de rosturi îngust 4 mm

Profile de treaptă, cu insertie PVC

Profile de treaptă din oţel superior

Profile pentru terase

Profile pentru protecţie colţuri

Profil de închidere 4 colţuri

Realizare perfectă, estetică, curată 
şi funcţională a zonelor de margine,
de colţuri, de trecere sau de separare, 
a rosturilor de dilatare etc, la toate 
tipurile de placaje cu profilele de 
închidere Murexin.

Profilele pentru placaje Murexin, asigură nu numai realizarea 
unor placaje estetice şi funcţionale, ci şi rezistenţa lor în timp 
prin protecia zonelor expuse solicitărilor – zone de colţ şi 
zone de cant

Profile cornier
Profile semirotunde

Profile  pentru realizarea rosturilor de dilataţie
la placajele ceramice de diferite grosimi, la 
interior. Culoare gri argintiu.

Profile pentru realizarea estetică şi funcţională 
antiderapantă, a marginilor de treaptă, la 
interior. Disponibile pentru diferite înălţimi, cu 
inserţie PVC de culoare gri sau maro şi cu 
piese de capăt pentru închidere.

Profile pentru închiderea estetică şi 
funcţională a marginilor de treaptă şi pentru 
realizarea unor placaje cu design creativ. 
Utilizare în special la exterior.

Profil metalic, din oţel tratat, pentru realizarea 
şi protecţia colţurilor la placaje ceramice de 
diferite grosimi.

Profile tip cornier cu lăcrimar pentru 
închiderea estetică şi protecţia părţilor laterale 
ale teraselor şi balcoanelor; profilul se fixează 
cu aripa perforată sub placajele ceramice, iar 
cu cealaltă la cca 1 cm de marginea plăcii 
balconului/terasei. Există piese de îmbinare în 
câmp şi la colţuri. Înălţimi: 40, 70, 100 mm.

Profile pentru realizarea de terminaţii estetice 
şi de placaje creative tip Listelli

Profil semirotund Profil dilataţie Profil treaptăPiesă de capăt
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Alegeţi cele mai “bune” culori!

grau

manhattan

silbergrau

anthrazit

seidengrau

ägäis

miel

terra

mittelbraun

bali

vanille

evergreen

jasmin

bahama

camel

rubinrot

crocus

bermuda

siena

grün

blau

Eventualele diferenţe de nuanţă faţă de culorile reale, se datorează procesului de tipărire.

 “25 de culori, la modă”- Paleta largă de culori din noul Program de chituri Murexin se 
regăseşte atât la chiturile pe bază de ciment cât şi la chiturile siliconice, atât la ambalaje 
mari cât şi la ambalaje mici, asigurând posibilitatea unei oferte generoase. Care-i cea 
mai “bună“culoare din cele 25? Este exact aceea care se potriveşte cel mai bine 
personalităţii şi gustului dvs. “Caldă” sau “rece”- poate fi în armonie sau în contrast cu 
designul şi culoarea plăcilor. Aveţi posibilitatea să alegeţi, astfel încât să creaţi placajul 
cu designul mult visat şi să vă simtiţi bine!

Din “secretele” culorilor 

Ce ne transmit culorile?
Culorile deschise şi reci dau senzaţia de lărgime a 
spaţiului. Culorile luminoase sunt “uşoare” şi prietenoase 
în timp ce culorile intensive sunt dominante, cele pătate 
îţi dau senzaţia de vechi te trimit întrecut, culorile calde te 
fac să te simţi confortabil, in timp ce culorile gingaşe 
transmit o stare de sensibilitate.

Cum facem ca plăcile să pară mai mari?

Cu cât armonizăm mai mult culoarea rosturilor la culoarea 
plăcilor, cu atât acestea par mai mari.

Cum scoatem în evidenţă plăcile?

Cu căt diferenţa dintre culoarea rosturilor şi culoarea 
plăcilor este mai mare, mai contrastantă, cu atât ies mai 
bine în evidenţă designul şi culoarea plăcilor.

Cum facem să obţinem o suprafaţă uniformă?

Se aplică tehnica “ton în ton”, adică alegem culoarea 
chiturilor pentru rosturi în ton cu culoarea plăcilor şi 
obţinem astfel o imagine generală uniformă a pardoselii.

Ce culori şi ce lăţimi de rosturi sunt posibile?

Teoretic, toate culorile şi lăţimile de rosturi sunt posibile, 
dar ştiinta şi arta rosturilor -care le implică pe amîndouă- 
trebuie să le îmbine astfel încât, să obţinem efectul dorit.

Ce sunt culorile “trendy” (la modă) ?

De două ori pe an, specialişti din domeniile auto, modă, 
marketing, producţie pigmenţi se întâlnesc şi analizează 
împreună cu cei din comerţ, politică, religie, sport, 
cinema, televiziune etc, care sunt tendinţele globale în 
materie de gust al culorilor. Astfel se naşte o paletă de 
culori, după care se orientează producatorii de bunuri de 
consum colorate.

weiß

gelb

rot

schwarz
NOU

NOU

NOU

NOU

NOU



Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach 
Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401 DW 173
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com
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