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Termoizolační antikondenzační nátěr

MAXITHERM
Protože se říká, že lepší
než desetkrát slyšet je
jednou vidět, navštěvujeme
byt, v němž se na jedné
stěně projevilo to, co je pro
každého majitele bytu zlým
snem – plíseň.
Text Hana Vlková, foto firma
Maxitherm

trvalé odstranění plísní

N

ení to tak dávno, co jedna ze zdí
v tomto bytě byla hodně prochladlá.
Dokonce tak, že se na ní srážela voda.
Trvale vlhká a orosená zeď je ideální živnou
půdou pro rozvoj plísní. K typickým místům,
na nichž kondenzuje vlhkost a následně vznikají plísně patří například chladné rohy pokojů,
místa kolem oken a nad překlady, spojnice zdí,
stropy v posledních patrech pod nedostatečně
izolovanou střechou. A vůbec přitom nemusí,
jako v našem případě, jít o starší budovu.

Doslechli jsme se o termoizolačním nátěru
MAXITHERM, který má antikondenzační účinek a působí proti plísním. Co o něm
soudíte?
„Znáte mne, věřím tomu, co si osahám
a sám vyzkouším. Což se i stalo. A čas tenhle
zajímavý výrobek, tak mou práci už prověřil
– i po dvou letech je natřená zeď pocitově
teplejší, nevlhne, nesráží se na ní voda, plísně trvale zmizely a v místnosti je podstatně
tepleji.“

Co soudí znalec

Práci zvládne i laik

Provází nás odborník na (s nadsázkou) „práce
všeho druhu“, pan Miroslav Koubek, který čtenářům Praktika pravidelně radí, co si počít s nejrůznějšími povrchovými úpravami.

Žádné nátěry nepředstavují pro Miroslava
Koubka problém. Jak si s prací ale poradí
neprofesionál, který chce s problémem vlhkosti v bytě něco udělat sám?

„Aplikace
termoizolačního
nátěru
MAXITHERM je úplně jednoduchá,“
říká. „Zvládne ji opravdu každý. Nejdřív je
ovšem nutné si zeď připravit. Pokud už je
na ní plíseň, musí pryč. Odstraníme ji nejsnáze přípravky s aktivním chlórem nebo
s fungicidy.“

Důležitá je dobrá příprava
A co pokud jsou na stěně vrstvy předchozích
nátěrů?
„Zeď v takovém případě oškrábeme. Oškrábeme také všechny případné nesoudržné plochy,
vyspravíme je a vytmelíme.
Dalším krokem je penetrace. Zpevní podklad, sníží jeho nasákavost a zlepší přilnavost.
Pokud mám radit, používejte výhradně prodyšnou penetraci, protože i termoizolační antikondenzační nátěr MAXITHERM je prodyšný
a tak si zeď neprodyšnou penetrací nezavřete,
to by byla chyba.“
MAXITHERMEM natíráme pouze stěny,
jimiž uniká teplo, případně na nichž se tvoří
plísně, což jsou obvykle zdi obvodové. Příčky
mezi pokoji nenatíráme, na ně ale doporučujeme udělat asi třiceticentimetrový přesah termoizolačního nátěru. Stejný přesah doporučujeme i na přilehlý strop.

Vlastní natírání
Amatérské natěrače může zmást konzistence MAXITHERMU. Nátěr je hustší, než jsme
běžně zvyklí. Pan Koubek ale upozorňuje:
„MAXITHERM se dodává ve ﬁnální podobě. Pro
nás to znamená, že ho před aplikací jenom rozmícháme, ale rozhodně ho neředíme. Výrobci recepturu totiž vyladili tak, aby výborně kryl a měl optimální termizolační a antikondenzační efekt.“
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Kolik nátěrů je potřeba
Odborník je s provedením nátěru spokojen: „MAXITHERM aplikujeme ve dvou až
třech vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami
dodržujeme výrobcem doporučené dvanáctihodinové pauzy. Optimální je nanášet jeden
den jednu vrstvu, druhý den druhou.“

MAXITHERM v interiéru
Protože se v našem případě jedná o vnitř-

ní nátěr obvodových zdí, v nichž jsou často
i okna, není spotřeba termoizolačního nátěru nijak velká. Nač nám vystačí pětikilový
kbelík? Protože jedním kilogramem zvládneme ve dvou vrstvách plochu asi tří čtverečních metrů, s pětikilogramovým vědrem
ošetříme patnáct metrů stěny. Výsledek
vám zajistí úspory na vytápění a zbaví vás
natrvalo plísní. Navíc je velmi trvanlivý
a omyvatelný. Díky tomu vám bude dobře
sloužit řadu let.

Jiná doba – jiné barvy
Jenže náš vkus je vrtkavý a konec konců
i barevnost stěn podléhá módním vlnám.
Co když budeme chtít po pár letech změnit odstín? Miroslav Koubek soudí, že
to nepředstavuje žádný problém. „Prostě
původní nátěr přetřeme,“ říká. „Nejlépe je
použít znovu MAXITHERM. Stačit nám
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Aktivní složkou termoizolačního nátěru jsou
sklokeramické mikrokuličky, které zvyšují
odraz tepla a jejich povrch výborně rozvádí
teplo po zdi. Současně ale zajišťují to, že se
i vzhledově hustší nátěr výborně roztírá. Na
to použijeme štětec a nebo ještě lépe váleček,
jímž nátěr rozetřeme rovnoměrně.

ale bude již jenom jedna vrstva nátěru. Aby
MAXITHERM optimálně fungoval, měl
by být vždy na zdi tou poslední, koncovou
vrstvou.“

Úspora je jasná
Návštěva bytu, v němž jsme se v praxi přesvědčili o tom, že MAXITHERM účinně
„vyléčil“ stěnu postiženou plísní, pomalu
končí. Jenže stále zmiňujeme i slovo termoizolační. Jak spolu tyto dvě věci souvisejí?
Zcela logicky. Nátěr, který má dlouhodobý účinek proti plísním, zároveň výrazně
šetří náklady na vytápění. Certiﬁkát státní
zkušebny nám zaručuje tepelnou úsporu minimálně deset procent. Nově je také
MAXITHERM zařazen do materiálů, na
něž platí pravidla dotačního programu Zelená úsporám.

A co s fasádou?
Termoizolační nátěr MAXITHERM je možné aplikovat i jako fasádní barvu na vnější
stěny domu. Tento způsob ušetří náklady
na topení v zimě, účinně chrání fasádu před
UV zářením i povětrnostními vlivy, zajišťuje vysokou odolnost proti tvorbě řas, mechů
a plísní. Dá se omýt a je vysoce prodyšný

Termoizolační nátěr
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 trvale odstraní kondenzační
vlhkost a plísně ve vašem bytě
 výrazně sníží náklady na výtápění
 cenově příznivé pořizovací náklady
(od 120 Kč za m2)
 vložené prostředky se formou
úspor za vytápění rychle vrátí

TERMOIZOLAČNÍ
NÁTĚR

S DLOUHODOBÝM
DLOUH
ÚČINKEM PROTI PLÍSNÍM

informace a objednávky na

tel. 724 37 57 68, www.maxitherm.cz
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