
Trvalé odstranûní plísní v bytû
Termoizolaãní nátûr Maxitherm

V‰ude tam, kde je voda na zdi, se dfiíve
nebo pozdûji vyskytne problém s plís-
nûmi. Voda mÛÏe do zdi prosakovat ze-
spodu. V tom pfiípadû zeì odizolujeme.
MÛÏe zatékat svrchu, tam je odstranûní
pfiíãiny je‰tû jednodu‰‰í. Co ale dûlat
tehdy, kdyÏ se nám voda zaãne sráÏet
na povrchu zdi? Tato tzv. kondenzaãní
voda je sice nejménû nápadná, zbavit
se jí ale mÛÏe b˘t znaãn˘m problémem.
Ke kondenzaci vody dochází ãasto
tehdy, kdyÏ naru‰íme pfiirozenou v˘-
mûnu vzduchu v objektu – kdyÏ vymû-
níme stará okna za nová plastová a za-
vfieme dÛm do skofiápky neprody‰né
izolace. Voda na zdi by sama o sobû
velk˘m problémem nebyla, karcino-
genní plísnû, pro které jsou vlhké stûny
Ïivnou pÛdou ale jiÏ problémem jsou.
Trápí vás kondenzaãní vlhkost a plísnû?
Máme pro vás dlouhodobû pÛsobící fie-
‰ení – termoizolaãní antikondenzaãní
nátûr MAXITHERM®.

PLÍSNù V BYTù
Vodní pára je nedílnou souãástí vzduchu
v bytû. UvolÀuje se z kaÏdého z nás, pfii
vafiení, sprchování a jakémkoli nakládání
s vodou. Kapacita vzduchu pro vodní páru
závisí na teplotû – ãím vy‰‰í teplota, tím
více vodní páry vzduch pojme. Pfii poklesu
teploty se relativní procentuální nasyce-
nost vzduchu zvy‰uje aÏ dojde ke kon-
denzaãnímu bodu. Pára, kterou jiÏ vzduch
není schopen pojmout se vysráÏí. K to-
muto procesu mÛÏe docházet i ve va‰em
bytû. Tepl˘ vzduch v interiéru pojme více
vodní páry neÏ vzduch venkovní. Pfii jeho
styku se silnû podchlazenou zdí pak do-
chází k vysráÏení vody. Nejãastûji se

vlhkost vysráÏí v místû tepeln˘ch mostÛ –
na pfiekladech nad okny, kolem parapetÛ
nebo v nezaizolovan˘ch rozích místností.
Dlouhodobû vlhká zeì není pouze este-
tick˘m nedostatkem, je hlavnû ideálním
prostfiedím pro tvorbu karcinogenních
plísní.

TRVAL̄ ÚâINEK PROTI PLÍSNÍM
Klasické desinfekãní prostfiedky pomáhají.
Ale pouze na krátkou dobu. Ony totiÏ „léãí“
pouze viditeln˘ neduh – plísnû na povrchu
zdiva. NeodstraÀují pfiíãinu plesnivûní –
dÛvody kondenzace.
Termoizolaãní nátûr MAXITHERM® pfiíãinu
plesnivûní odstraní. Je prody‰n˘ a má v˘-
znamn˘ antikondenzaãní úãinek – rovno-
mûrnû rozkládá teplo po povrchu zdi, zvy-
‰uje její povrchovou teplotu a tím omezuje
tvorbu v˘‰e zmínûn˘ch tepeln˘ch mostÛ.
Trvale odstraní pfiíãinu plesnivûní a dlou-
hodobû chrání zeì.

ÚSPORA NÁKLADÒ NA VYTÁPùNÍ
A PROTIPLÍS≈OV¯ EFEKT
Primární efekt termoizolaãního nátûru MA-
XITHERM® je v úspofie nákladÛ na vytá-
pûní. Pfiedstavuje systém, kter˘ kombinuje
odraz tepla a termoizolaci pfii zaji‰tûní pro-
dy‰nosti. Princip jeho fungování je v du-
t˘ch sklokeramick˘ch mikrokuliãkách, ve-
lik˘ch pouze 50–100 mikronÛ. Na povrchu
zdi se po vyschnutí a vyzrání nátûru vy-
tvofií souvislá vrstva tûchto mikrokuliãek,
která vykazuje vlastnosti „tepelného
zrcadla“ – odráÏí teplo zpût do interiéru.
Sklokeramické mikrokuliãky jsou duté
a ãásteãnû vakuované, fungují proto i izo-

laãnû, jako malé termosky. Jejich povlak je
hydrofóbní a sniÏováním vlhkosti materiálu
sniÏuje i jeho tepelnou vodivost. Úãinek
termoizolaãního nátûru je ve svém v˘-
sledku komplexem v‰ech tûchto jeho
funkcí. Sklokeramické mikrokuliãky na po-
vrchu nátûru zvy‰ují jeho tvrdost a tím i Ïi-
votnost. Díky svému sférickému tvaru v˘-
raznû brání usazování prachu a neãistot.
Velkou v˘hodou aplikace termoizolaãního
antikondenzaãního nátûru v interéru je
moÏnost provádût v‰echny práce svépo-
mocí. Natíráte pouze ty stûny domu, kte-
r˘mi uniká teplo, resp. ty, na nichÏ se Vám
tvofií plísnû. Urãit˘ pfiesah nátûru (cca
30 cm) se doporuãuje i na zdi sousední.
V˘znamn˘m „vedlej‰ím“, ale pro nûkoho
nejdÛleÏitûj‰ím efektem, je jiÏ zmínûné sní-
Ïení kondenzace vlhkosti na povrchu zdi.
V pfiípadû, Ïe je jiÏ zeì infikováná plís-
nûmi, pouÏijte pfied samotnou aplikací MA-
XITHERMU pfiípravek na bázi chlóru, kter˘
zniãí spóry plísní do hloubky.

APLIKACE
Aplikace antikondenzaãního nátûru je ve-
lice jednoduchá. Obsah kbelíku po ote-
vfiení dÛkladnû, ale ‰etrnû promícháme.
Naná‰íme ve 2–3 vrstvách na ãist˘, such˘,
pfiedem pfiipraven˘ podklad. Natíráme jako
klasické barvy – malífiskou ‰tûtkou, váleã-
kem nebo bezvzduch˘m stfiíkáním. Mezi
jednotliv˘mi vrstvami musíme zachovat
technologickou pfiestávku 12–24 hodin
v závislosti na teplotû a vzdu‰né vlhkosti.
Spotfieba nátûru v interiéru je cca 300
gramÛ na m2 podle stavu omítky. âím
hlad‰í omítka, tím niÏ‰í spotfieba. Z 1 kg
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hmoty natfiete cca 3 m2. Nátûr pfied apli-
kací promíchejte ale nefieìte – je distri-
buován ve finálním stavu. Pfied aplikací
doporuãujeme natfiít zeì vhodnou pene-
trací – zajistí lep‰í pfiilnavost a sníÏí spo-
tfiebu samotného MAXITHERMU.

Nevyhovuje vám základní bílá barva? An-
tikondenzaãní termoizolaãní nátûr MAXI-
THERM® je moÏné tónovat do rÛzn˘ch od-
stínÛ. Nejvhodnûj‰í jsou odstíny svûtlé aÏ
stfiední intenzity, které mají nejlep‰í schop-
nost odrazu tepla.

Termoizolaãní nátûr MAXITHERM® je
moÏné aplikovat i jako fasádní barvu na
vnûj‰í stûny domu. Tento zpÛsob u‰etfií
náklady na topení v zimû, úãinnû chrání
fasádu pfied UV záfiením i povûtrnostními
vlivy, zaji‰Èuje vysokou odolnost proti
tvorbû fias, mechÛ a plísní. Navíc je neje-
nom prody‰n˘ pro vodní páru, ale i omy-
vateln˘.

Termoizolaãní nátûr MAXITHERM® má
své místo na trhu jiÏ nûkolik let. Je zají-
mavou a úãinnou alternativou klasic-
kého zateplení budov a v˘znamn˘m
a dlouhodobû úãinn˘m pomocníkem
v boji proti plísním na zdivu.

V¯HODY TERMOIZOLAâNÍHO
NÁTùRU:

• trvale odstraní pfiíãinu plesnivûní
a dlouhodobû chrání zeì vÛãi
plísním a bakteriím

• sniÏuje náklady na vytápûní budov
• odráÏí unikající teplo zpût do
interiéru, brání jeho úniku ven

• zvy‰uje tepelnou pohodu v interiéru
• jednoduchá aplikace a snadná
údrÏba

• dlouhá Ïivotnost
• nízké investiãní náklady, rychlá
návratnost vloÏen˘ch prostfiedkÛ


