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předčil očekávání

Vážená redakce,
ráda bych se s vámi
i s ostatními čtenáři podělila
o zkušenost s termoizolačním
nátěrem Maxitherm. Dostali
jsme se k němu náhodou,
přes přátele, kteří si o něm
ve vašem časopise přečetli.
Protože s plísněmi a vlhkostí
jsme v našem rodinném domku
sváděli marný boj spoustu
let, zaujal nás hlavně jeho
deklarovaný antikondenzační
a dlouhodobý protiplísňový
účinek.

Ř

íkali jsme si, že jsme vyzkoušeli už
téměř všechno, ale nemůžeme to přeci vzdát. Plíseň v ložnici nám dělala
vrásky dlouhé roky, štítová zeď našeho domu
byla totiž před lety postavena nově z tvárnic a
z boků byla navázána na staré kamenné zdivo.
Místnost byla poměrně chladná a každou zimu
se v rozích objevovala plíseň, která stoupala
až do metrové výše. Třeba fungicidní nátěry
plíseň odstranily, my jsme zeď vymalovali, ale
za nějaký čas bylo vše zas při starém a plíseň
se objevila znovu.
Inspirováni vašim článkem jsme zeď natřeli
Maxithermem. Po ošetření termonátěrem byla
stěna na dotek teplejší, ale co je pro nás hlavní - plíseň se již neobjevila. Výsledek v prv-
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ním roce nás mile překvapil, s napětím jsme
ale očekávali zimu. A k naší radosti se plíseň
neobjevila ani po roce.

Nad plísní jsme vyhráli
Přiznáváme, že termoizolační nátěr nás nadchl. Na první pohled není nejlevnější, ale
rozhodně se vyplatí. Když jsme si totiž zpětně
propočetli, kolik nás svépomocné ošetření zdi
stálo, dostali jsme se na 120 Kč za čtvereční metr, protože jsme skutečně z jednoho kila
natřeli 3 m2. Dělali jsme pouze dvě vrstvy
nátěru, i když výrobce doporučuje při problémech s plísněmi vrstvy tři. I po dvou letech zeď
vypadá, jako bychom ji natřeli včera.
Jako ženu mě ale samozřejmě zajímalo, jak
postupovat, když se nám okouká použitý bílý
odstín. Vždyť změna je život. Řekli nám, že
když zatoužíme po jiném odstínu, máme stěnu
opět přetřít Maxithermem, který si už koupíme ve vybraném odstínu, přičemž na přetření
bude stačit jedna vrstva.

I s barvou se dá kouzlit
Maxithermové období ale pro nás ložnicí
neskončilo. Na našem starším zrenovovaném
rodinném domě jsme měli hotovou fasádu,
ale po zkušenostech s plísněmi v ložnici jsme
dům rozhodně nechtěli uzavřít do neprodyšného polystyrénu. Báli jsme se, že jestli narušíme vlhkostní poměry, dům přestane dýchat
a plísně se vrátí na jiných místech. Když jsme
to ale riskli s Maxithermem v interiéru a vyšlo
to, dáme na doporučení a vyzkoušíme i fasádní
aplikaci. Manžel sice není stoprocentní „kutil“,
ale na hladkou fasádu si troufnul.
Nechtěli jsme čistě bílý odstín, ale rozhodli se, že
půjdeme do barevna: zvažovali jsme dnes populární meruňkové odstíny, uvažovali i o okru…,
nakonec zvítězila nostalgie mého dětství. Když
jsem tady totiž jako dítě jezdila na prázdniny
k babičce, byl dům natřený na modro. Dnes se
sice tato barva fasády moc nenosí (i výrobci
Maxithermu nám ji rozmlouvali), manžel mne
ale překvapil a mou modrou vizi podpořil.
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Termoizolační nátěr MAXITHERM nemusíte
v interiéru obnovovat několik let. Jeho účinek je
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Za redakci jsme se paní Vlkové z Maxithermu zeptali, jak dlouho bude mít v interiéru
nátěr protiplísňový účinek a kdy ho musíme obnovit.

Termoizolační nátěr MAXITHERM lze použít
jak v interiéru, tak i jako venkovní aplikaci
na fasádu domu. Aplikace v exteriéru ušetří
náklady na topení v zimě, účinně chrání fasádu před povětrnostními vlivy i UV zářením,
zajišťuje vysokou odolnost proti tvorbě řas,
mechů a plísní. Nátěr je navíc nejenom prodyšný pro vodní páru ale i hydrofobní, tzn.
odpuzující vodu.

snadný a ekonomický
způsob zateplení

CERT

Slovo výrobce

Je aplikace na fasádu tak, jak ji provedla
paní Šimčíková v pořádku?

TERMOIZOLAČNÍ
NÁTĚROVÁ HMOTA
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Radana Šimčíková,
Říčany u Prahy

dlouhodobý, protože pomáhá odstranit příčinu
plesnivění zdí. Je totiž prodyšný a má významný antikondenzační účinek - rovnoměrně rozkládá teplo po povrchu zdi, zvyšuje její povrchovou teplotu a tím omezuje tvorbu tepelných
mostů a zabraňuje srážení vody na povrchu zdi.
Odstraňuje příčinu plesnivění a dlouhodobě zeď
chrání. Nátěrem odstraníme problém s kondenzací vlhkosti. Ale pozor – nepomůže, pokud je
příčinou vlhnutí prosakování spodní vody ze
špatně izolovaného podloží nebo zatékání.

ÚSP

Aplikace byla naprosto bezproblémová: fasáda byla několik let stará, omítka dostatečně
vyzrálá, a tak navzdory naší nezkušenosti
a tomu, že si manžel dával občas uprostřed
rozdělané práce svačinku a nátěr mu mezitím
zaschl, jsme s výsledkem velmi spokojeni. Jednu zimu už má nátěr za sebou a uživatelsky je
mnohem příjemnější.
Přikládáme fotku. Vidíte, že ani intenzivní
modrá nepůsobí na fasádě vůbec nepatřičně.
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1188 kg

12 kkg

55kg
kg
• odráží teplo zpět
ět do interiéru
interiéru,
zabraňuje jeho úniku ven
• snižuje náklady na vytápění objektu
• zvyšuje tepelnou pohodu v interiéru
• odstraňuje příčiny tvorby plísní,
zvyšuje odolnost zdi vůči plísním,
bakteriím a řasám
• účinně chrání fasádu před UV
zářením a povětrnostními vlivy
• snadno se aplikuje
p j a udržuje
j
(je omyvatelný)
• má dlouhou životnost
náklady
• nízké investiční náklad
dy
Nátěr na požádání natónujeme dle vzorníku NCS.
Pro objednávky a informace
kontaktujte výrobce:
telefonicky: 724 375 768
mailem:
maxitherm@maxitherm.cz
poštou:
MICROTERM COLOR s.r.o.
Březce 719, 783 13 Štěpánov

DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA.
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