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MAXITHERM
TERMOIZOLAâNÍ
ANTIKONDENZAâNÍ NÁTùR
s dlouhodob˘m úãinkem proti plísním
PRO INTERIÉRY

I FASÁDY BUDOV

Máte problémy s vlhkostí na stûnách
a s následnou tvorbou plísní? Vyzkou‰eli
jste jiÏ v‰echno a plísnû se po urãité dobû
objevují znovu a znovu? Máme pro vás
snadné, úãinné a hlavnû dlouhodobé
ﬁe‰ení – MAXITHERM termoizolaãní antikondenzaãní nátûr. Odstraní plísnû
a zbaví vás i samotné pﬁíãiny plesnivûní.

Chcete natﬁít fasádu a souãasnû ji zateplit?
MAXITHERM termoizolaãní nátûr je
ﬁe‰ením právû pro Vás. MAXITHERM
dÛm zkrá‰lí a souãasnû brání nadmûrn˘m
únikÛm tepla. Nátûr fasády poﬁídíte
v horizontu nûkolika let prakticky zdarma,
vloÏené peníze se vám vrátí ve formû
úspor na vytápûní.

MAXITHERM
SILIKON
Jedineãné sloÏení tohoto v˘robku nemá
na ãeském trhu konkurenci. MAXITHERM
SILIKON zachovává v‰echny pozitivní
vlastnosti pÛvodního akrylátového nátûru
MAXITHERM – v˘borné termoizolaãní
vlastnosti i dlouhodob˘ úãinek proti plísním. Navíc pﬁidává extrémní prody‰nost,
dosaÏitelnou pouze u silikonov˘ch nátûrÛ.
Komplex tûchto vlastností zaji‰Èuje v˘borné odstranûní vlhkosti, celkové vyschnutí
zdiva a zv˘‰ení jeho tepelného odporu.

MAXITHERM SILIKON
je nenahraditeln˘ a spolehliv˘
pomocník v boji s plísnûmi.

V OBOU P¤ÍPADECH VÁM POMÒÎE MAXITHERM
MAXITHERM vytváﬁí na zdi tenkou aktivní vrstvu, která se vyznaãuje vysokou odrazivostí a nízk˘m vyzaﬁováním (emisivitou) tepla do okolí. Aktivní sloÏkou nátûru jsou
duté sklokeramické mikrokuliãky. Na povrchu zdi se po vyschnutí a vyzrání nátûru
vytvoﬁí nûkolikavrstevn˘ prody‰n˘ povlak tûchto mikrokuliãek. Tento povlak je vodoodpudiv˘ a sniÏováním vlhkosti zdiva sniÏuje i jeho tepelnou vodivost. MAXITHERM
má jedineãné sloÏení elastomerické báze, které umoÏÀuje rovnomûrné rozloÏení
aktivních sklokeramick˘ch mikrokuliãek v celé aplikaãní vrstvû. Nedochází k jejich
shlukování ani k tvorbû prázdn˘ch míst. Po vyschnutí a vyzrání nátûru vzniká povrch
s maximální funkãností – rovnomûrnû rozvádí teplo po povrchu zdiva, tím odstraÀuje tepelné mosty a brání vlhnutí a plesnivûní zdí. Souãasnû pomalu uvolÀuje teplo do
okolí. Ve va‰em domû ãi bytû zajistí stabilní teplotu, zlep‰í tepelnou pohodu a u‰etﬁí náklady na vytápûní. Sklokeramické mikrokuliãky zvy‰ují tvrdost nátûru a tím jeho
Ïivotnost i odolnost. V˘raznû brání usazování prachu a neãistot.
Úãinnost termoizolaãního nátûru MAXITHERM je potvrzena státní zku‰ebnou
s deklarovanou úsporou min. 10% nákladÛ na vytápûní.

MAXITHERM V INTERIÉRU

MAXITHERM NA FASÁDù

 odstraÀuje plísnû i pﬁíãinu plesnivûní
 brání kondenzaci vlhkosti na zdi
 dlouhodobû chrání zdivo proti
karcinogenním plísním
 sniÏuje náklady na vytápûní

 v˘raznû sniÏuje náklady na vytápûní
 rovnomûrnû rozvádí teplo po povrchu
zdí, omezuje defekty povrchové úpravy
na namáhan˘ch ãástech fasády
 úãinnû chrání fasádu pﬁed UV záﬁením
a povûtrnostními vlivy

MAXITHERM
v˘hody nátûru:
 úspora nákladÛ na vytápûní
 dlouhodob˘ protiplísÀov˘ efekt
 je paropropustn˘ a umoÏÀuje tak
stûnám d˘chat
 sniÏuje vlhkost zdiva a zvy‰uje jeho
tepeln˘ odpor
 jednoduchá aplikace a snadná údrÏba
 dlouhá Ïivotnost
 pﬁíznivé poﬁizovací náklady, které se
vrátí v úsporách na vytápûní

P¤ED NÁTùREM

PO NÁTùRU

Pro více informací a zakoupení v˘robku:

www.maxitherm.cz
D O P R AVA

tel. 724 37 57 68
ZDARMA

