
Murexin drenážna 
škárovacia malta PF 30

jednoduché spracovanie • vysoká pevnosť • odolná poveternostným vplyvom



 

Významný vplyv na harmonický vzh¾ad vonkajších dláždených plôch má použitie prírodného kameòa v každej jeho podobe.  
Znovuobjavenie tohto prírodného materiálu v súèasnej modernej architektúre však prináša urèité úskalia ako sú zarastanie škár 
burinou,  ťažko odstránite¾né zneèistenie povrchu maltou alebo cementom pri kladení dlažby, rozpraskanie a znièenie škárovacej 
malty pohybom vozidiel po dlažbe, poškodenie škár mrazom a posypovou so¾ou. Navyše v prípade celoplošného zaškárovania 
vodunepriepustným materiálom za zvyšuje zaťaženie kanalizaèného systému odvádzaním dažïovej vody z celej dláždenej plochy. 
Murexin má na tieto problémy moderné riešenie: Drenážnu škárovaciu maltu PF 30. 

Oblasti použitia:

Obèianska výstavba:

> dláždené chodníky, záhradné chodníky

> terasy

> nájazdy do garáží

Verejná výstavba:

> chodníky, parkové chodníky, námestia, pešie zóny atï.)

Škárovanie dlažieb

z prírodného kameòa 

a betónu.

Skladovate¾nosť

Pri predpísanom spôsobe skladovania takner neobmedzená doba 

skladovania.

Mrazuvzdornosť

Materiál je odolný mrazu a môže sa skladovať aj v exteriérových skla-

doch.

Odolnosť voèi poveternostným podmienkam

Drenážna malta PF 30 je odolná voèi dažïu aj poèas spracovania. 

Nevadí jej dážï dokonca ani pred spracovaním a ani po spracovaní! 

Èerstvo zaškárované povrchy nie je nutné zakrývať.

Aplikácia

Dokonalý vzh¾ad hotových škár je docielený možnosťou zahladiť 
povrch škár pomocou jemnej vodnej sprchy, kedy sa z povrchu dlažby 

odstránia všetky zbytky škárovacej malty a tie sa naplavia do škár, 

ktoré sú tak dokonale vyplnené a zahladené. Zamedzí sa tým tvorbe 

škvàn a máp na dlažbe.

Výborná tlaková odolnosť

Odolnosť voèi zaťaženiu je na úrovni dvojzložkových epoxidových 

živíc.

Dlhodobé uskladnenie

1.  Z vákuového vrecka odsypte to¾ko zmesi, ko¾ko okamžite spotre-

buje. 

2.  Zvyšok hmoty presypte do vedra a zalejte bohato vodou tak, aby 

bol všetok materiál pod vodnou hladinou.

3.  Taktýmto spôsobom uskladnená zmes vydrží nieko¾ko mesiacov. 

následné spracovanie je rovnaké ako pri aplikácii priamo z vákuo-

vého sáèku.

Farebné odtiene

kamenná šedá piesková žltá



Jednoduché a ¾ahké

spracovanie

Povrch dôkladne navlhčíme. Pri silne savých podkladoch a rýchlom 
schnutí vlhčíme podklad aj priebežne 
počas škárovania.

Škárovaciu maltu nasypeme na navlhče-
ný podklad.

Dbáme na to, aby boli škáry úplne 
vyplnené.

Nadbytočný materiál z povrchu dlažby 
opatrne pozametáme jemnou metlou.

Zaškárovanú plochu jemne zvlhčite, ale 
nestriekajte nikdy priamo na škáry. 
Takto navlhčené škáry rýchlejšie 
vytvrdnú.

Nadbytočný materiál znovu opatrne 
pozametáme jemnou metlou. Zametáme 
vždy diagonálne voči škáram.

Povrch je potrebné zabezpečiť na 24 
hodín voči akémukoľvek zaťaženiu.
Nadbytočné vytvrdnuté kusy škárovačky  
mechanicky odstráňte z povrchu dlažby 
tvrdou kefou.

Zaškárovaná plocha je plne mechanicky 
zaťažiteľná po 7 dňoch.

Po rozložení kamennej dlažby povrch 
dôkladne očistíme. Vyčistíme aj škáry 
do minimálnej hĺbky 30 mm.

Drenážna škárovacia malta PF30 je 
vzduchotesne zabalená v PE sáčku.

Pomocou cestárskej metly rovnomerne 
rozmiestnime materiál do škár.

 Murexin s.r.o.
Magnetová 11 , 831 04 Bratislava

Tel.: +421/2/4927 7224, Fax: +421/2/4927 7220

E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.sk

Obchodno-technický zástupcovia

Západné Slovensko      0905 717 485,  0908 700 699
  
Stredné Slovensko       0907 717 487,  0907 833 546

Východné Slovensko    0905 717 820,  0905 275 057  
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