
Termoizolaãní nátûr Maxitherm:
Snadné a ekonomické zateplení

fasád i interiérÛ budov
Za pár posledních let se stal MAXITHERM
synonymem pro termoizolaãní nátûr. Psali
jsme o nûm a dle va‰ich reakcí víme, Ïe
jste si jej vyzkou‰eli. Odezvy od vás nás
tû‰í, jsou pozitivní a hovofií o va‰í spoko-
jenosti.
Za‰li jsme proto za paní Vlkovou, ãlovû-
kem, kter˘ ví o MAXITHERMu v‰e a polo-
Ïili jí pár otázek.

Proã se termín „termoizolaãní nátûr“
uchytil v myslích lidí i kdyÏ byl pfied pár
lety úplnû neznám˘?
Termoizolaãní nátûr MAXITHERM vyplnil ur-
ãitou mezeru na trhu díky tomu, Ïe je scho-
pen vyfie‰it problémy obyãejn˘ch lidí tam,
kde jiné materiály nefungují. DoplÀuje a na-
hrazuje kontaktní zateplovací systémy v pfií-
padech, kde je jejich pouÏití neefektivní nebo
nevhodné. Mnoho lidí je s polystyrénem spo-
kojeno, stále víc jich ale nechce uzavfiít svÛj
dÛm do neprody‰né slupky a hledá proto al-
ternativy. Znaãné renomé si MAXITHERM vy-
tvofiil i díky funkãnímu antikondenzaãnímu
efektu – efektivnû a dlouhodobû odstraÀuje
kondenzaãní vlhkost na zdivu v interiéru
a následnou tvorbu karcinogenních plísní.

Kdo byli va‰i první zákazníci?
Byli to lidé, ktefií mají oãi i mysl otevfiené, pfie-
m˘‰lí a nebojí se vyzkou‰et nové vûci. Mnozí
zaãali jedním pûtikilogramov˘m balením „na
zkou‰ku“. Natfieli jednu zeì, koupelnu nebo
loÏnici. AÏ si ovûfiili, Ïe MAXITHERM funguje,
pokraãovali dál. Spokojení zákazníci jsou nej-
lep‰í reklama a reference. A pro nás i velk˘
závazek do budoucna – nesmíme jejich dÛ-
vûru zklamat.

V ãem je princip fun-
gování MAXITHERMu?
Termoizolaãní nátûr MA-
XITHERM ‰etfií sálavou
energii, kterou vyzafiují
topná tûlesa a v‰echny
pfiedmûty v místnosti.
VyuÏívá princip tzv. ra-
diaãní bariéry – odráÏí
zpátky do prostoru vût‰í
ãást sálavé energie neÏ
bûÏné stavební materi-
ály nebo nátûry.
Aktivní sloÏkou nátûru
jsou sklokeramické mik-
rokuliãky – duté ãástice
o velikosti 10–100 mikronÛ, které pÛsobí ter-
moreflexnû. Na povrchu zdi se po vyschnutí
a vyzrání nátûru vytvofií nûkolikavrstevn˘ pro-
dy‰n˘ povlak tûchto kuliãek, kter˘ vykazuje
vlastnosti „tepelného zrcadla“. Odrazí teplo
zpátky k jeho zdroji, tj. do interieru. âást
tepla, které by ode‰lo navÏdy „ven do svûta“
zÛstává doma. Tento povlak, membrána, je
hydrofóbní a sniÏováním vlhkosti materiálu
sniÏuje i jeho tepelnou vodivost. Sklokera-
mické kuliãky v termoizolaãním nátûru zaji‰-
Èují i sníÏení tepelné vodivosti díky tomu Ïe
jsou duté a ãásteãnû vakuované. Fungují
izolaãnû jako malé termosky. Poskytují ma-
teriálu nejen termoreflexní, ale i v˘znamné
termoizolaãní vlastnosti.

TakÏe princip fungování termoizolaãního
nátûru je v onûch sklokeramick˘ch kuliã-
kách.
Pfiesnû tak. Tyto materiály pochází z kosmic-
kého programu NASA a byly pfied léty uvol-

nûny do komerãního vy-
uÏití. PÛvodnû byly
plnivem destiãek, které
tvofií ochrann˘ ‰tít rake-
toplánu. Jsou základem
pro kvalitní fungování,
ale i základem vy‰‰í
ceny funkãních termoi-
zolaãních nátûrÛ. V po-
slední dobû se objevili
na na‰em trhu materi-
ály, které nevyuÏívají
tyto originální licenco-
vané mikrosféry, ale je-
jich sklenûné náhraÏky.
Spolu s levn˘m plnivem

nabízí levnou „termoizolaãní barvu“. BohuÏel
asi i v segmentu nátûrÛ si musíme projít ob-
dobím „levn˘ch ‰pekáãkÛ za 30 Kã, které ko-
lem masa jenom pro‰ly“. Ve v‰ech oborech
platí, Ïe kvalita nûco stojí, a jak víme, jiÏ kla-
sik fiíkal, Ïe nejsme tak bohatí, abychom ku-
povali levné vûci.

V ãem je dal‰í v˘hoda MAXITHERMu?
V kvalitních pojivov˘ch materiálech, které
zaruãují dokonalé rozpt˘lení a rovnomûrné
rozloÏení mikrokuliãek, funkãnost a dlouhou
Ïivotnost nátûru. Mikrokuliãky jsou rozpt˘-
leny v paropropustné elastomerické bázi,

APLIKACE
TERMOIZOLAâNÍHO NÁTùRU
MAXITHERM – POSTUP:

1) NesoudrÏné nebo silné vrstvy
star˘ch nátûrÛ o‰krábejte

2) Pfiípadné praskliny vyspravte
akrylátov˘m tmelem

(U soudrÏn˘ch omítek s ménû neÏ
tfiemi vrstvami nátûrÛ nejsou kroky
1. a 2. nutné)
3) Zeì nejprve o‰etfiete vhodnou
prody‰nou penetrací

4) Obsah kbelíku po otevfiení
promíchejte, ale nefieìte

5) Naná‰ejte malífiskou ‰tûtkou nebo
váleãkem

6) Mezi jednotliv˘mi vrstvami
dodrÏujte doporuãené techno-
logické pfiestávky 12–24 hodin



která je prody‰ná a umoÏní domu d˘chat
pfii zachovaní vysokého stupnû reflexe. Tato
vlastnost je v˘znamná vÏdy, vystupuje ale do
popfiedí u star‰ích budov, kdy je chybou na-
ru‰it dlouhodobou pfiirozenou rovnováhu
zdiva.

Na poãátku jste mluvila o protiplísÀovém
efektu. Je zde MAXITHERM skuteãnû
funkãní?
âast˘m problémem budov je kondenzace
vody na povrchu zdí, obzvlá‰È na pfiekla-
dech nad okny, kolem parapetÛ nebo v ne-
zaizolovan˘ch rozích místností. Tepl˘ vzduch
v interiéru má vy‰‰í kapacitu pro vodní páru.
Pfii jeho styku se silnû podchlazenou zdí pak
dochází k vysráÏení vody. Dlouhodobû vlhká
zeì není pouze estetick˘m nedostatkem, je
hlavnû ideálním prostfiedím pro tvorbu karci-
nogenních plísní.
Termoizolaãní nátûr MAXITHERM rovno-
mûrnû rozkládá teplo po povrchu zdi a tím
omezuje tvorbu tepeln˘ch mostÛ (pfieklady,
neizolované rohy místností), na kter˘ch do-
chází ke kondenzaci vlhkosti a k následné
tvorbû plísní. Vût‰ina protiplísÀov˘ch nátûrÛ
pfiímo niãí plísnû, ale neodstraÀuje primární
pfiíãinu plesnivûní, má omezen˘ úãinek na
krátkou dobu. MAXITHERM odstraÀuje pfií-

ãinu plesnivûní – tepelné mosty a dlouho-
dobû chrání zeì.

Jak je to s ekonomikou termoizolaãního
nátûru?
Zateplování domu ãi bytu je vût‰inou inves-
ticí, která se pohybuje v desítkách tisíc ko-
run, nezfiídka se blíÏí ke stÛm tisíc. Náklady
na zateplení termoizolaãním nátûrem jsou
podstatnû niÏ‰í a proto dostupné opravdu
kaÏdému. Tento zpÛsob zateplení má v˘-
born˘ pomûr mezi náklady a „uÏitkem“. Pfii-
ná‰í v˘razné energetické úspory a umí u‰et-
fiit znaãnou ãást nákladÛ na vytápûní objektu.
Vlastnû by se dalo fiíci, Ïe si na sebe vydûlá.
Návratnost vloÏen˘ch prostfiedkÛ pfii aplikaci
na fasádu se pohybuje okolo 5 let, návratnost
interiérové aplikace je 1–2 roky. Pak jiÏ je-
nom ‰etfií Va‰e peníze. Dal‰í velkou v˘hodou
u aplikací MAXITHERMu je moÏnost provést
v‰echny práce svépomocnû. KdyÏ dovedete
vymalovat, zvládnete nanést i termoizolaãní
nátûr. Z jednoho kila MAXITHERMu natfiete
v interiéru ve dvou doporuãen˘ch vrstvách
3 m2 a nákladovû se budete pohybovat okolo
cca 120 Kã na m2.

MAXITHERM mÛÏeme pouÏít jak v interi-
éru, tak i venku na fasádu?

MAXITHERM je moÏné
aplikovat i jako fasádní
barvu na vnûj‰í stûny
domu. Tento zpÛsob
u‰etfií náklady na vztá-
pûní v zimû a zv˘‰í
komfort bydlení v létû.
Ménû známá je skuteã-
nost, Ïe v létû je scho-
pen v˘raznû sníÏit pfie-
hfiívání zdiva a tím
zaji‰Èuje pfiíjemnou tep-
lotu vnitfiního prostoru
domu. MAXITHERM
úãinnû chrání fasádu
pfied UV záfiením i po-

vûtrnostními vlivy, zaji‰Èuje její vysokou odol-
nost proti tvorbû fias, mechÛ a plísní. Navíc je
prody‰n˘ pro vodní páru a omyvateln˘. V na-
‰ich klimatick˘ch podmínkách je úãinek za-
teplení fasády MAXITHERMem srovnateln˘
s nátûrem vnitfiních zdí. MAXITHERM, nane-
sen˘ na vnûj‰í omítku domu, odráÏí v zimû
teplo pronikající zdí ven, zpátky do objektu.
O‰etfiená fasáda se vyznaãuje nízkou emisi-
vitou – nízk˘m uvolÀováním tepla do ven-
kovního prostfiedí.

V¯HODY TERMOIZOLAâNÍHO
NÁTùRU MAXITHERM:

� V˘raznû sníÏí náklady na v˘tápûní
� Trvale odstraní kondenzaãní
vlhkost a plísnû ve va‰em bytû

� Jeho pofiizovací náklady (1 m2 jiÏ
od 120 Kã) jsou cenovû pfiíznivé

� VloÏené prostfiedky se formou
úspor za vytápûní rychle vrátí
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