MAXITHERM
výhody nátěru:

MAXITHERM termoizolační
antikondenzační nátěr

• úspora nákladů na vytápění
• dlouhodobý protiplísňový
efekt
• je paropropustný
a umožňuje tak stěnám
dýchat
• snižuje vlhkost zdiva
a zvyšuje jeho tepelný odpor
• jednoduchá aplikace
a snadná údržba
• dlouhá životnost
• příznivé pořizovací náklady,
které se vrátí v úsporách
na vytápění

s dlouhodobým účinkem proti plísním
pro interiéry

i fasády budov

Máte problémy s vlhkostí na stěnách a s následnou tvorbou plísní? Vyzkoušeli jste již všechno
a plísně se po určité době objevují znovu a znovu?
Máme pro vás snadné, účinné a hlavně dlouhodobé řešení – MAXITHERM termoizolační antikondenzační nátěr. Odstraní plísně a zbaví vás i samotné
příčiny plesnivění.

Chcete natřít fasádu a současně ji zateplit?
MAXITHERM termoizolační nátěr je řešením právě pro vás. MAXITHERM dům zkrášlí a současně
brání nadměrným únikům tepla. Nátěr fasády
pořídíte v horizontu několika let prakticky zdarma, vložené peníze se vám vrátí ve formě úspor
na vytápění.

v obou případech vám pomůže MAXITHERM
MAXITHERM vytváří na zdi tenkou aktivní vrstvu,
která se vyznačuje vysokou odrazivostí a nízkým
vyzařováním (emisivitou) tepla do okolí. Aktivní
složkou nátěru jsou duté sklokeramické mikrokuličky. Na povrchu zdi se po vyschnutí a vyzrání
nátěru vytvoří několikavrstevný prodyšný povlak
těchto kuliček. Tento povlak je vodoodpudivý
a snižováním vlhkosti materiálu snižuje i jeho
tepelnou vodivost.
MAXITHERM má jedinečné složení elastomerické báze, které umožňuje rovnoměrné
rozložení aktivních sklokeramických mikrokuliček v celé aplikační vrstvě. Nedochází k jejich shlukování ani k tvorbě prázdných míst.
Po vyschnutí a vyzrání nátěru vzniká povrch

s maximální funkčností – rovnoměrně rozvádí
teplo po povrchu zdiva, tím odstraňuje tepelné
mosty a brání vlhnutí a plesnivění zdí. Současně pomalu uvolňuje teplo do okolí. Ve vašem
domě či bytě zajistí stabilní teplotu, zlepší tepelnou pohodu a ušetří náklady na vytápění. Sklokeramické mikrokuličky zvyšují tvrdost nátěru
a tím jeho životnost i odolnost. Výrazně brání
usazování prachu a nečistot.

MAXITHERM v interiéru

MAXITHERM na fasádě

• odstraňuje plísně i příčinu plesnivění
• brání kondenzaci vlhkosti na zdi
• dlouhodobě chrání zdivo proti
karcinogenním plísním
• snižuje náklady na vytápění

• výrazně snižuje náklady na vytápění
• rovnoměrně rozvádí teplo po povrchu zdí,
omezuje defekty povrchové úpravy
na namáhaných částech fasády
• účinně chrání fasádu před UV zářením
a povětrnostními vlivy

MAXITHERM SILIKON
Jedinečné složení tohoto výrobku nemá na
českém trhu konkurenci. MAXITHERM SILIKON zachovává všechny pozitivní vlastnosti
původního akrylátového nátěru MAXITHERM
– vysokou odrazivost tepla i výrazný antikondenzační účinek. Navíc přidává extrémní prodyšnost, dosažitelnou pouze u silikonových
nátěrů. Komplex těchto vlastností zajišťuje výborné odstranění vlhkosti, celkové vyschnutí
zdiva a zvýšení jeho tepelného odporu.
MAXITHERM SILIKON je nenahraditelný
a spolehlivý pomocník v boji s plísněmi.

Účinnost termoizolačního nátěru MAXITHERM je potvrzena
státní zkušebnou a má deklarovanou úsporu nákladů na
vytápění.

Pro více informací
a zakoupení výrobku:

www.maxitherm.cz
tel. 724 37 57 68
DOPRAVA ZDARMA

