
Technický list 
Stavební chemie  

 

Kamenný koberec – pojivo 
pro svislé plochy 
SP 15  
(Steinpaste SP 15)  
 
 

 
���� k přípravě kamenného koberce 
���� ideální k aplikaci na svislé plochy 
���� k lepení d řeva, dřevot řísky i polystyrenu 
 ����  interiér i exteriér   
 
 
 

Popis výrobku 
 
Bezrozpouštědlová disperzní pasta připravená 
k okamžitému použití s vynikající lepivostí, specielně 
k mísení s barevnými mramorovými písky a 
následnému nanášení „Murexin Kamenného koberce“ 
na svislé plochy. 
 
  
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru (plochy v exteriéru by neměly 
být vystaveny přímým vlivům povětrnosti) pro 
zhotovení dekorativních povlaků na svislých plochách 
také však jako víceúčelové lepidlo na lepení dřeva, 
polystyrenu apod. Výrobek lze použít i na 
pozinkovaný plech. 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
8 kg kbelík                                  36 kbelíků / 288 kg na paletě  
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu vyznačenou na etiketě, 
chraňte před mrazem.  

 

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

Spotřeba: cca 0,5 – 1,5 kg/m2                                                                          

                                                dle způsobu použití                      

Hustota:                                   cca 1,2 g / cm3 

 
 
                                                    
                                                    

                                                                  
 
 
 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací 
nádobka, hladítko, špachtle. 
 
Podklad: 
Musí být čistý, pevný, nosný, zbavený separačních 
vrstev, cementového šlemu a sintrových vrstev.  
Nenanášejte na vlhký nebo znečištěný podklad. 
Při nanášení na nevyzkoušené podklady proveďte 
zkoušku přídržnosti. 
 
Míchání: 
Při použití jako lepidlo není nutné. 
Pokud používáte pojivo jako materiál pro aplikaci 
kamenného koberce na svislé plochy, pak míchejte 
v poměru 1 díl pasty a cca 5 dílů barevného 
mramorového písku s max. zrnem cca 3x menším 
než je požadovaná tloušťka vrstvy. 
 
Zpracování: 
Podklad přestěrkujte tenkou vrstvou pojiva SP 15, 
směs pojiva s mramorovým pískem pak nanášejte 
zubovým hladítkem na takto připravený podklad 
systémem „mokré do mokrého“ v požadované 
tloušťce vrstvy, povrch zhutněte a uhlaďte. 
Kamenný koberec – pojivo pro svislé plochy SP  15 
tuhne  fyzikálně, na základě vypařování vody. Při 
vyšší relativní vlhkosti vzduchu je tuhnutí 
zpomaleno. Na savém podkladě tuhne pasta 
v průběhu cca 3 hodin, na nesavých podkladech 
tuhne cca 12 hodin (přes noc). Rychlost tuhnutí je 
však také závislá na způsobu použití pasty a 
nanesené tloušťce vrstvy. 
Použití, která nejsou v tomto technickém listě přímo 
uvedena, konzultujte s techniky Murexin. 
 

Pro perfektní systém 
Kamenný koberec – kamenivo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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