
Produsele noastre de top
sunt acum disponibile în
ambalaje mici: 

Produsele
MAXIMO!

Eficienţă
Degajare redusă 

de praf
Ecologice

Economice



Cunoaşteţi deja noile 
  produse MAXIMO? 

Masă de nivelare MAXIMo M 61 
Nivelliermasse MAXIMo M 61
Masă specială de şpaclu, caracterizată prin tensi-
uni reduse şi întărire rapidă, mai multe informaţii la 
pagina 6.

Adeziv lipire şi şpăcluire MAXIMo M 70 
Energy Diamond MAXIMo M 70
Acumulare ridicată de căldură şi prelucrare uşoară, 
fără efort, informaţii la pagina 11.

Masă de şpaclu activă MAXIMo M 34 
Aktivspachtel MAXIMo M 34
Masă de şpaclu activă care asigură un climat con-
fortabil în încăpere şi împiedică apariţia condensu-
lui, informaţii la pagina 9.

Mortar adeziv flexibil MAXIMo M 41 
Flex Klebemörtel MAXIMo M 41
Stabilitate ridicată şi acumulare de căldură, spe-
cial pentru încălzire prin pardoseală, mai multe 
informaţii găsiţi la pagina 8.
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Fie că este vorba de 
domeniul pardoselilor 
calde, al placărilor ceramice, 
al finisajelor sau al termoizolării, 
cu cele cinci noi produse 
ecologice beneficiaţi de eficienţă
sporită. 

Produsele MAXIMO sunt inovative, 
sunt produse compatibile într-o 
multitudine de sisteme ce reprezintă 
un element de noutate în domeniul 
construcţiilor. 

Materiale superioare, deschise
la culoare: MAXIMO 
reprezintă calitate pe care 
te poţi baza 100%.

Glet uşor MAXIMo M 50 
Leichtspachtel MAXIMo M 50
Prelucrare uşoara şi utilizare universal, informaţii la 
pagina 10.

Adeziv de parchet MAXIMo M 66 
Parkettklebstoff MAXIMo M 66
Eficient, izolator fonic la zgomotul paşilor, eco-
nomic, mai multe despre Adezivul de parchet 
Maximo M 66 găsiţi la pagina 7.



Ştiaţi că dintre toate formele, hexagonul are cea mai ridicată rezistenţă şi stabilitate, 
cu un consum mic de material şi o greutate redusă? Natura ne demonstrează acest 
lucru prin forma fagurelui.

Numeroase avantaje între cele 6 colturi
Aceasta formă celulară în şase colţuri este optimă 
din mai multe motive: de exemplu toţi pereţii celulari 
au dublă utilizare. Diametrul este aproximativ rotund 
şi raportul între circumferinţă şi suprafaţă este mai 
bun decât în cazul formelor triunghiulare, pătrate 
sau pentagonale.

Stabilitate şi utilizare perfectă a spaţiului 
Este interesant de remarcat că în natură este foarte 
răspândită forma hexagonală – a fagurelui. Aceasta 
nu se regăseşte doar în cuiburile albinelor şi viespi-
lor, ci de asemenea în ochii insectelor, în molecule, 
cristale, fulgi de zăpadă şi multe altele.

A fost necesară preluarea acestei forme!
Fagurele stă la baza realizării a multor modele în 
tehnică şi arhitectură. Este utilizat îndeosebi acolo 
unde este necesară atât rezistenţă cât si greutate 
redusă sau consum de material redus.

Rezistenţă şi economie asemănătoare 
fagurelui
Celula hexagonală a fagurelui de albină prezintă 
forma ideală ce permite acumularea unei cantităţi 
ridicate de miere. 

Aşa ia naştere fagurele
Ştiaţi că albinele nu construiesc 
celulele fagurelui sub formă hexa-
gonala, ci forma iniţiala a celulelor 
este cilindrică, rotundă? Pe durata 
lucrului albinele încalzesc ceara la 
cca. 40°C, aceasta devine fluidă şi 
începe să ia forma hexagonală.

Economia este răsplătită
Forma hexagonală este atât de genială încât a fost 
preluată şi de viespi în cuiburile lor.

Căldura ajută de asemenea capacităţii 
de gândire
Gândirea şi capacitatea de învăţare sunt influenţate 
de căldura din cuib.

Produse durabile – bineînţeles la Murexin!
Încă de la faza de producţie, compania Murexin 
este preocupată de protejarea mediului.  Prin con-
trolul strict al procesului de lucru şi prin numeroa-
se măsuri de îmbunătăţire compania a reuşit să 
scadă considerabil consumul de energie şi de apă 
precum şi generarea de deşeuri. Murexin deţine 
certificatele ISO 9001 şi 14001.
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„Între cele şase colţuri 
există numai avantaje!”



MAXIMo acumulează 
ceea ce este bun: căldura
Materialul voluminos şi reţeta îmbunătăţită a 
noilor produse MAXIMO conferă un avantaj în 

plus. Datorită materialelor uşoare de umplere 
MAXIMO este un accumulator optim de 
căldură şi are un aport considerabil la eco-
nomia de energie.
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Dublu Avantaj: 
Produse în ambalaje cu o treime mai mici 
şi cu peste 30% mai eficiente.
Produsele MAXIMO de la Murexin sunt într-adevăr mici, dar prezintă 
randament ridicat. Acestea au la bază materiale de umplere inova-
tive, uşoare. Obţinute din materiale reciclate, produsele rezultate 
sunt voluminoase, mai uşoare şi mai profitabile. Rezultatul: cheltuieli 
reduse cu consumul de material şi cu transportul. Manopera redusă 
reprezintă de asemenea o economie în ceea ce priveşte costurile.
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Protecţia mediului. 
De asemenea randamentul ridicat reprezintă un 
impact redus asupra mediului. Se elimină astfel din 
ambalaje şi din transport. Dar MAXIMO mai are un 
impact pozitiv asupra mediului, toate produsele pul-

verulente sunt ofertate în saci de hârtie reciclaţi. 
Cu noile sisteme de deschidere Easy-Open-
System sacii pot fi utilizaţi pentru transportul 
molozului rezultat în şantier, aceştia putând 

fi încărcaţi cu până la 25 kg fiecare. 
Pe lângă acestea, capacitatea de 
acumulare de căldură a produselor 
reduce semnificativ consumul de 
energie.

MAXIMo: Jackpot-ul în construcţii!
Tot ceea ce fac albinele, fac perfect. De asemenea noile produse MAXIMO. Produsele de top ca ace-
sta vă înlesnesc nu numai o muncă mai uşoară dar realizaţi şi o economie de timp. Totul se potriveşte 
atunci când MAXIMO este prima alegere.

Datorită randamentului, scad costurile de transport, ambalajele goale pot fi depozitate mai uşor ca 
deşeuri, capacitatea de acumulare de căldură asigură o economie de energie – Acestea şi multe alte 
avantaje se ascund în produsele MAXIMO.

Mărimea contează, în special în privinţa ambalajului. Ambalaje 
mici, practice, uşor de mânuit, acestea sunt atuurile MAXIMO.

plus

„ Produsele de top sunt acum 
 disponibile în ambalaje mici”
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Putem uita de murdărie, Maximo are emisii de praf reduse. 
Datorită noii reţete, a procesului special de fabricaţie şi a noii 
guri de evacuare a materialului, beneficiaţi de mult mai puţină 
murdărie pe şantiere. Un avantaj considerabil în cazul lucrărilor 
de reparaţii. Pe lângă acestea plămânii fără praf sunt cu 
siguranţă plămâni mai sănătoşi.

Desfacerea uşoară a ambalajului!
Noul sistem de deschidere Easy Open asigură nu 
numai o desfacere uşoară a sacului, ci şi controlul 
materialului la turnare. Partea superioară a sacului 
este prevăzută cu mâner şi după utilizare sacul poate 
fi folosit pentru transportul molozului cu o greutate 
de până la 25 kg. Este asigurată astfel o manevrare 
sigură şi uşoară pe şantier.

Noul sistem Easy Open 
de la Murexin

Deschidere uşoara!
Noul sac Maximo asigură o deschidere uşoară şi 
curată.

Gura de evacuare
Noul sistem de deschidere este prevăzut cu o gură de 
evacuare în formă de pâlnie ce garantează lucrul în 
conditii de curăţenie.
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„Produsele MAXIMO reprezintă 
simbolul curăţeniei!”
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ecological

 low dust

„Aţi dori o pardoseală încălzită cu capacitate de acumulare 
de căldură? Atunci alegeţi Masa de nivelare Maximo M 61”

emisii reduse de praf

 12 % economie de energie  
la încălzirea prin pardoseală

cu până la 20% mai eficientă 

 manevrare uşoară  
a sacilor de 13 kg

grosimi de strat de până la 10 mm

 prelucrare uşoară şi rapidă

absorbţie cu 10% mai ridicată

Este ideală pentru nivelarea rapidă şi uşoara a su-
porturilor, se caracterizează printr-un grad ridicat de 
absorbţie. Şapa se întăreşte rapid şi în scurt timp se 
poate aplica adezivul. De aceea este posibilă o pre-
lucrare rapidă şi fără dificultăţi. Are tensiuni reduse şi 
acumulează căldură, este perfectă pentru pardoselile 
încălzite. 

Comparaţie costuri de încălzire

Temperatura camerei in °C
Hectolitri combustibil/an
Hectolitri combustibil/an pentru aceeasi temperatura percepută cu Masa de nivelare Murexin MAXIMO M 61

19,5

7,95

6,76

20

8,75

7,56

21

9,53

8,34

Cu masa de nivelare MAXIMO M 61, care împiedică 
apariţia tensiunilor, se obţine un suport perfect plan 
pentru placarea cu orice tip de covor.

Cu masele de nivelare uzuale, care nu împiedică 
apariţia tensiunilor pot surveni degradări însemnate.

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.murexin.com 
sau în fişa tehnică.
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Date tehnice
Consum: ~1,0 kg/m²/mm 

grosime strat

Necesar de apă: cca. 0,30 l/kg 

Timp de prelucrare: cca. 20 minute

Grosime max. strat: 10 mm

Placare:  după cca. 12 până 
la 24 ore

„ Vă oferim un nivel ridicat calitativ!” 
Masa de nivelare MAXIMO M 61

plus



triplu stratificat, precum şi pavelelor din lemn, a 
parchetului sub formă de panouri şi a pardoselilor 
laminate.

7

„Cu până la 20% mai eficient, în plus izolator fonic la zgomotul 
pasilor şi economic – Adezivul de parchet Maximo M66 are toate 

aceste proprietăţi şi multe altele” 

rosturi elastice

fără conţinut de apă şi solvent

izolator fonic la zgomotul paşilor

cu emisii foarte reduse 

cu până la 20% mai eficient

 recomandat pentru încălzire  
prin pardoseală 

 

Adezivul de parchet MaxiMo M 66 este 
realizat pe baza unei tehnologii de ultima 
generaţie, tehnologia MS.

Tehnologia MS reprezintă o combinaţie de silan cu 
polimeri: rezultatul este un adeziv etans şi elastic, 
care lipeşte pe aproape toate suporturile fără amorsă 
prealabilă. Datorită materialelor de umplere uşoare, 
adezivul de parchet MAXIMO M 66 este cu până la 
20% mai economic decat adezivii uzuali de parchet, 
în plus se poate obţine un grad de izolaţie fonică de 
până la 14 dB conform DIN 52210. Adezivul atinge 
rezistenţele iniţiale într-un timp scurt, astfel că poate 
fi supus la solicitări deja după 3 zile conform DIN 
281.

Adezivul pentru parchet MAXIMO M 66 are marcajul 
EMICODE®-EC 1. Aceste produse au la bază material 
cu emisii reduse şi nu conţin solvent. În privinţa 
calităţii aerului din încăpere, alegerea acestui produs 
reprezintă alternativa ecologică în domeniul placărilor. 

Spectrul de utilizare acoperă de la lipirea lemnului 
exotic şi duşumea până la lipirea parchetului dublu şi 

P
ar

d
os
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Informaţii suplimentare găsiţi pe www.murexin.com 
sau în fişa tehnică.

Date tehnice
Consum: cca. 0,6 - 0,8 kg/m2 

în funcţie de tipul de 
parchet, de suport şi 

de şpaclu 

Greutate specifică: 1,1 g/cm3 

Timp de lucru: cca. 40 - 45 min

Rezistenţe finale: după cca. 48 ore

Adeziv pentru parchet
MAXIMO M 66

ecological

plus

sehr emissionsarm

GEV-EMICODE

Technologie
MS

economic



8

 low dust

ecological

„Produse de top în ambalaje mici!” 
Adeziv flexibil MAXIMO M 41

„Cu până la 30% mai eficient, acumulează căldură şi împiedică transmite-
rea temperaturilor scăzute – acesta este noul Adeziv flexibil Maximo M 41” 

P
la

ca
je

 

reparaţiilor beneficiaţi de un avantaj în plus, cel al 
reutilizării sacilor prevăzuţi cu mâner, pentru 
transportul molozului.

MAXIMo – aplicare optimă
Datorită stabilităţii ridicate este împiedicată la 
placările pereţilor alunecarea chiar şi a plăcilor grele, 
de dimensiuni mari. Alte avantaje sunt timpul deschis 
extins şi aderenţele iniţiale rapide.

Adezivul special cu utilizare universală este recoman-
dat pentru nivelarea suporturilor uzuale în construcţii 
la pereţi şi pardoseli interioare şi exterioare, precum 
şi pentru lipirea materialelor ceramice, a gresiei 
porţelanate şi a pietrei naturale. Produsul este 
disponibil în saci de 13 kg.

Acumularea de căldură în comparaţie cu un 
adeziv obişnuit.
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Pierderea de cădura în ore
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Materialele de construcţii se diferentiază nu 
numai prin caracteristica de conductivitate 
termică ci şi prin capacitatea de acumulare şi 
cedare a căldurii. Importantă pentru asigura-
rea confortului interior este nu doar tempera-
tura aerului ci şi radiaţia căldurii. În cazul unei 
radiaţii ridicate de căldură, climatul din 
încăpere este plăcut, chiar şi atunci când 
temperatura este scăzută.

O radiaţie ridicată a căldurii este efectul unei 
temperaturi ridicate la suprafaţa materialului. Adezivul 
flexibil MAXIMO M 41 înmagazinează mai multă 
căldură decât adezivii obişnuiţi, astfel ca temperatura 
la suprafaţa pardoselii este mai ridicată, iar climatul 
este mai plăcut. Este potrivit pentru construcţiile 
uşoare şi casele pasive şi este perfect pentru 
încălzirea prin pardoseală.

Timp scurt de execuţie
Cu noul Adeziv flexibil MAXIMO M 41, disponibil în 
saci de 13 kg beneficiaţi de o placare rapidă, ex. 
construcţii private. Datorită emisiilor reduse de praf şi 
a sistemului Easy Open şantierele se păstrează 
curate. Chiar şi în domeniul renovărilor şi cel al 

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.murexin.com 
sau în fişa tehnică.

Date tehnice
Consum: ~ 1,5 kg/m² 

Necesar de apă: cca. 0,36 l/kg 

Timp deschis: cca. 30 minute

Grosime strat: 2 – 15 mm

Circulabil: după cca. 12 h

Supus la solicitări: după cca. 24 h

emisii reduse de praf  

cu până la 30% mai eficient 

aderenţă ridicată (C2 T) 

timp deschis extins (C2 E) 

timp rapid de priză (C2 F) 

deformabil (S1) 

rezistent la îngheţ 

izolator fonic 

 

plus

ecological low dust economicheat storingeconomic
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Climat confortabil cu Masa de şpaclu 
activă MAXIMO M 34

„O masă de şpaclu pentru pereţi care menţine un climat plăcut 
în încăpere, cine nu îşi doreşte asta?”

Tot mai multe persoane îşi amenajează în 
locuinţe oaza proprie de Wellness, fie că 
este vorba de faza de proiectare a unei 
construcţii noi sau despre amenajarea unei 
pivniţe existente sau adaptarea unei alte 
încăperi.

Cantitatea de umiditatea dintr-o construcţie nouă 
este enormă. Umiditatea dintr-o construcţie nouă se 
elimină treptat în timp, la această umiditate se adaugă 
umiditatea produsă de ocupanţii acelui spaţiu, 
rezultată din respiraţie, gătit, duş. Datorită micro-
structurii sale, Masa de şpaclu activă MAXIMO M 
34 împiedică aerul umed din camera care întâlneşte 
suprafeţele reci şi netede ale pereţilor şi tavanelor 
să condenseze şi astfel să rezulte suprafeţe umede. 
Structura cu o porozitate ridicată a masei de şpaclu 
permite absorbţia pe termen scurt a umidităţii pe care 
mai apoi o cedează înapoi în aerul din încăpere.

Totul într-unul, climatul interior este semnificativ 
îmbunătăţit prin utilizarea Masei de şpaclu activă 
MAXIMO M 34 iar volumul de muncă pentru aplicarea 
şi prelucrarea acesteia este minim.

Masa de şpaclu activă MAXIMO M 34 este 
recomandată în special pentru suprafeţele din beton, 
suprafeţe la pivniţe din beton, spaţii cu umiditate 
precum terme, spaţii acoperite în care funcţionează 
bazine de înot.

Imaginile microscopice arată cum este posibilă absorbţia 
pe termen scurt datorată volumului mare de pori al structu-
rii şi cedarea acesteia înapoi în aerul din încăpere.

emisii reduse de praf

 se obţine un climat confortabil

cu până la 25 % mai eficientă

ambalată în saci practici de 13 kg

recomandată şi pentru sistemele
     de încălzire prin pereţi

 absorbţie bună a vaporilor de apă 
şi a condensului

Date tehnice
Consum: ~1,0 kg/m²/mm 

grosime strat

Necesar de apă: cca. 0,25 l/kg 

Timp de lucru: cca. 60 minute

Grosime strat: 2 – 5 mm

Granula max:  0,7 mm

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.murexin.com 
sau în fişa tehnică.

economic

plus

ecological

heat storing  low dust
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je Gletuire uşoară cu Masa de şpaclu 

uşoară MAXIMO M 50

Aplicarea şi prelucrarea masei de şpaclu uşoare MAXIMO M 50 se face foarte rapid, cu un 
volum redus de lucru datorită formei sferice speciale a materialelor de umplere ce 
garantează o capacitate de acoperire ridicată şi o şlefuire fără desprinderi de material. 

Masa de şpaclu uşoară MAXIMO M 50 este acum 
disponibilă nu doar în găleţi ci şi în saci practici de 17 
kg, rezultând astfel mai puţine deşeuri pe şantiere, 
precum şi o îndepărtare uşoară a acestora. Aplica-
rea se poate face atât manual cât şi cu aparatele 
de pulverizare uzuale. Masa de şpaclu uşoară este 
recomandată pentru lucrările de şpăcluire la pereţi 
şi tavane, precum şi pentru lucrările de umplere, 
de rostuire şi de şpăcluire a suprafeţelor în spaţii 
interioare. 

Clasa 2 calitativă: Masa de şpaclu standard
• Şpăcluire de încărcare (Q1)
•  Reşpăcluire până la obţinerea unei suprafeţe conti-

nue între plăcile de gips-carton 

Clasa 3 calitativă: Solicitări ridicate
• Şpăcluire standard (Q2)
• Şpăcluirea rosturilor cu deschideri mari
•  Şpăcluire în strat subţire a suprafeţei de gips-carton 

pentru inchiderea porilor 

Clasa 4 calitativă: Solicitări foarte ridicate
• Şpăcluire standard (Q2)
• Şpăcluirea rosturilor cu deschideri mari
•  Acoperirea şi gletuirea întregii suprafeţe într-o grosi-

me de strat de mai mare de 1 mm.

Date tehnice
Consum: ~1,05 kg/m²/mm 

grosime strat

Aplicare strat 
următor:

după cca. 4-6 ore per 
mm grosime strat 

MAXIMO clasa calitativă

gata preparat 

cu până la 35 % mai eficient 

acumulare ridicată de căldură 

prelucrare uşoară

putere de umplere ridicată

şlefuire uşoară

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.murexin.com 
sau în fişa tehnică.

„Mase de şpaclu uşoare cu spectru universal de utilizare, cine 
nu îşi doreşte asta ?”

plus
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Prelucrare uşoara şi rapidă cu adeziv lipire 
şi şpăcluire Diamond MAXIMO M 70

Cea mai bună alegere în cadrul sistemelor termoizolante pentru 
lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante este Diamond 
Maximo M 70

 
Adeziv uzual

Energy Diamond MAXIMO M 70: cu 40 % mai 
productiv, aplicare cu 40% mai rapidă, consum de 
material cu 12% mai mic.

Cu 40% mai productiv în ceea ce priveşte timpii de prelucrare. Cu Energy Diamond Maximo 
M 70 aplicarea se face cu uşurinţă şi rapiditate. Datorită materialelor de umplere speciale, 
prelucrarea se realizează cu eforturi reduse. Ca şi componentă a sistemului de termoizolare 
Energy Saving System, produsul asigură o acumulare de căldură cu 12% mai bună decât 
produsele tradiţionale.

Climatul confortabil din locuinţă asigură o calitate 
superioară a vieţii. Unul dintre avantajele principale 
ale Energy Saving System este că primăvara şi iarna 
pereţii rămân calzi. Cu cât temperatura pereţilor este 
mai ridicată, cu atât confortul, climatul interior este mai 
plăcut. Pereţii calzi influenţează pozitiv climatul interior 
chiar şi atunci când temperatura este scăzută – şi 
se realizează suplimentar o economie la costurile cu 
energia pentru încălzire. 
Diferenţa între temperatura din încăpere şi temperatura 

peretelui interior este hotărâtoare, aceasta nu trebuie 
să fie mai mare de 3° C (in intervalul 19 – 22° C). 
De aceea o legatură directă o are şi capacitatea 
elementelor masive de zidărie, de acumulare a căldurii 
şi de împiedicare a răcirii suprafeţei pereţilor pe timpul 
nopţii. Acest adeziv mineral pulverulent este recoman-
dat atât pentru lipire cât şi pentru şpăcluire şi are o 
aderenţă ridicată. Aplicarea se poate face atât manual 
cât şi mecanizat. Dä

Comparaţie a performanţei

emisii reduse de praf

în saci practici de 13 kg

acumulare de căldură 

cu până la 12 % mai eficient

superior  

ecologic

 agrement tehnic european 
(ETAG 004)

Consum:

Lipire: cca. 4 – 5 kg/m2

Şpăcluire: cca. 4,5 – 5,5 kg/m²
Informaţii suplimentare găsiţi pe www.murexin.com 
sau în fişa tehnică.

plus

ecological

economic heat storing  low dust



Murexin AG: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach 
Straße 1
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