
Chcete natřít fasádu a současně 
ji zateplit? Termoizolační nátěr 
MAXITHERM je řešením právě 
pro Vás. MAXITHERM dům zkrášlí 
a současně brání nadměrným úni- 
kům tepla. Nátěr fasády pořídíte 
v horizontu několika let prakticky 
zdarma, vložené peníze se vám 
vrátí ve formě úspor na vytápění.

MAXITHERM vytváří na fasádě tenkou 
aktivní vrstvu, která se vyznačuje vy-
sokou odrazivostí a nízkým vyzařová-
ním (emisivitou) tepla do okolí. Aktivní 
složkou nátěru jsou duté sklokeramic-
ké mikrokuličky. Na povrchu zdi se po 
vyschnutí a vyzrání nátěru vytvoří ně-
kolikavrstevný prodyšný povlak těchto 
kuliček. Tento povlak je i vodoodpudivý  
a snižováním vlhkosti zdiva snižuje i jeho 
tepelnou vodivost. MAXITHERM má 
jedinečné složení elastomerické báze, 
které umožňuje rovnoměrné rozložení 
aktivních sklokeramických mikrokuliček 
v celé aplikační vrstvě. Nedochází k je-
jich shlukování ani k tvorbě „hluchých“ 
prázdných míst. Po vyschnutí a vyzrání 
nátěru vzniká povrch s maximální funkč-
ností - rychle rozvádí teplo po povrchu 
zdiva a současně pomalu uvolňuje teplo 
do okolí. Ve vašem domě či bytě zajistí 

stabilní teplotu, zlepší tepelnou pohodu 
a ušetří náklady na vytápění.
Sklokeramické mikrokuličky zvyšují tvr-
dost nátěru a tím jeho životnost i odol-
nost. Výrazně brání usazování prachu 
a nečistot.

MAXITHERMEM můžete ošetřit celou 
fasádu, nebo pouze nejvíc exponova-
né části domu. Vybírat můžete z téměř 
4000 různých odstínů. 

Termoizolační účinnost nátěru 
MAXITHERM je potvrzena 
státní zkušebnou s deklaro- 
vanou úsporou minimálně 
10% nákladů na vytápění. 

MAXITHERM již není novinkou, 
má letitou tradici a je ověřen  
na stovkách fasádních aplikací. 
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Náš tip:
Nemůžete zateplit fasádu zvenčí?
Použijte MAXITHERM na obvodo-
vé zdi v interiéru.

                      na fasádě - jak pomáhá?
• výrazně snižuje náklady na vytápění
• rovnoměrně rozvádí teplo po povrchu zdí, omezuje defekty
   povrchové úpravy na namáhaných částech fasády
• účinně chrání fasádu před UV zářením a povětrnostními vlivy

                     na fasádě - jak funguje?
• zpomaluje uvolňování tepla do okolí
• je vodoodpudivý - zabraňuje průniku atmosferické vlhkosti do fasády
• je prodyšný a umožňuje tak zdivu dýchat
• snižuje vlhkost zdiva a zvyšuje jeho tepelný odpor

                     na fasádě – další výhody
• vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, tvorbě řas,
   mechů a plísní
• jednoduchá aplikace a snadná údržba (omyvatelnost)
• výborná otěru a oděruvzdornost, nízká špinivost
• dlouhá životnost 
• příznivé pořizovací náklady, které se vrátí v úsporách na vytápění
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Objednávejte v eshopu na:

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA


