
Termoizolační nátěr MAXITHERM:
Snadné a ekonomické zateplení
fasád i interiérů budov
Přemýšlíte, jak snížit náklady na vytápění domu
nebo bytu? Zamýšlíte se v této souvislosti nad
ekonomickou návratností investice do zateplení?
Současně chcete žít ve zdravém a pro lidský
organizmus přirozeném prostředí?

Zajištění prodyšnosti a tím i zdravého a přiroze-
ného vnitřního prostředí domů a bytů je jedním ze
základních požadavků při zateplování nejen star-
ších budov. Chceme více ušetřit na vytápění, ale
zároveň se začínáme častěji než dříve zamýšlet
nad kvalitou a zdravotní nezávadností prostředí,
v němž bydlíme. Možností, jak zateplit dům či byt,
použít při tom materiál, který umožní domu

dýchat a zajistí zdravé a přirozené mikroklima
v interéru, navíc s rychlou ekonomickou návrat-
ností je termoizolační nátěr MAXITHERM.

Princip funkce
Termoizolační nátěr MAXITHERM pracuje na prin-
cipu odrazu tepla. Zpomaluje únik a vyzařování
sálavé energie z objektu. Vyznačuje se vysokou
odrazivostí infračerveného záření a současně níz-
kou emisivitou (uvolňováním záření) do prostředí.
MAXITHERM představuje systém, který kombi-
nuje odraz tepla a izolaci při zajištění prodyšnosti.

Vlastnosti
Termoizolační nátěr MAXITHERM se vyznačuje
vysokou pevností a odolností, dlouhou životností
a současně nízkou špinivostí. Navíc je omyvatelný.

Ekonomická návratnost
Významným ukazatelem, nad kterým je nutné se
zamyslet, je doba ekonomické návratnosti prove-
deného zateplení. U kontaktního zateplení se
pohybuje okolo 15–20 let. Až po této době vám
provedené opatření začne přinášet skutečný zisk.
Zateplení termoizolačním nátěrem MAXITHERM
má ekonomickou návratnost v horizontu 5 až 6
let. A to určitě stojí za pozornost.

Výrazný protiplísňový účinek
Termoizolační nátěr MAXITHERM má i významný
antikondenzační a tím i protiplísňový účinek.
Častým problémem starších domů i panelových
bytů je vysrážení vody na povrchu zdí v místě tepel-

ných mostů – na překladech nad okny, kolem
parapetů nebo v nezaizolovaných rozích místností.
Dlouhodobě vlhká zeď není pouze estetickým
nedostatkem, je hlavně ideálním prostředím pro
tvorbu karcinogenních plísní. MAXITHERM rovno-
měrně rozkládá teplo po povrchu zdi a tím dochází
k odstranění tepelných mostů. MAXITHERM tedy
odstraňuje příčinu tvorby plísní natrvalo.

VÝHODY FASÁDNÍ APLIKACE
MAXITHERMU:
� Výrazná úspora nákladů na vytápění
� Je prodyšný, váš dům bude i po aplikaci

stále dýchat a bude v něm zachováno
zdravé a přirozené mikroklima

� Chrání fasádu před UV zářením a povětr-
nostními vlivy, výrazně prodlouží její život-
nost

� Zabraňuje výskytu plísní, mechů a řas na
zdivu

� Je vodoodpudivý, zabraňuje průniku atmo-
sférické vody do podkladu
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