SPECIÁLNÍ PROJEKT

MAXITHERM

VYMALUJTE CHYTŘE

SNIŽTE TEPELNÉ ZTRÁTY A ZBAVTE SE PLÍSNÍ

Máte teď, počátkem jara, problémy s kondenzací vlhkosti
v rozích místností 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 trvalé řešení
– MAXITHERM termoizolační antikondenzační nátěr.
Neodstraňuje pouze plísně, on vás natrvalo zbaví příčiny
plesnivění. Zajímavý je i jeho termoizolační účinek.
MAXITHERM uspoří náklady na vytápění, zamkne doma
část tepla, které by jinak nenávratně uniklo zdí.
Více funkcí v jednom kbelíku
- termoizolační a protiplísňový
účinek
MAXITHERM má jedinečnou schopnost blokovat teplo a bránit jeho úniku ven z interiéru. Sklokeramické mikrokuličky obsažené v nátěru zvyšují povrchovou teplotu zdí a zlepšují tepelnou
pohodu v interiéru. Nátěr působí jako „tepelné
zrcadlo“, jež unikající sálavé teplo odráží zpátky
do místnosti. Jeho použitím snížíte tepelné ztráty a výrazně úspoříte náklady na vytápění.
MAXITHERM je vedle úspory nákladů na vytápění stále častěji využíván i pro svůj antikondenzační a protiplísňový účinek.
Stále častějším problémem českých bytů je kondenzace vlhkosti na povrchu zdí. Více se koupeme, pereme, vaříme a produkujeme více vlhkosti
v podobě vodních par. Současně máme stále
lépe zaizolované byty, které tuto vlhkost neodvádějí ven. Při styku teplého a vlhkého vzduchu se
silně prochlazenou zdí pak dochází k vysrážení
vlhkosti na povrchu zdiva. Nejčastěji se vlhkost
sráží v místech tzv. tepelných mostů.Typická místa jejich výskytu jsou nadokenní překlady, plochy
kolem parapetů a nezaizolované rohy místností.
Dlouhodobě vlhká je ideálním prostředím pro
tvorbu karcinogenních plísní.
Aby likvidace plísní byla úspěšná a trvalá, je
nutné se tepelných mostů zbavit. Pokud plísně
pouze postříkáte desinfekčním či fungicidním
prostředkem, tepelné mosty neodstraníte. Zeď

bude stále vlhnout a plíseň se bude opakovaně
v kratších či delších časových intervalech vracet.
Pokud použijete MAXITHERM – termoizolační
nátěr, odstraníte kondenzační vlhkost a plísně
natrvalo. Působí totiž jinak. Rovnoměrně rozkládá teplo po povrchu zdi a odstraňuje zmiňované tepelné mosty. Pokud zmizí tepelné mosty,
zmizí vlhkost a s ní i karcinogenní plísně. MAXITHERM odstraňuje příčinu plesnivění a současně dlouhodobě chrání zeď.

– výhody nátěru:

•o
 dstraňuje příčiny tvorby plísní
• snižuje náklady na vytápění
• zvyšuje tepelnou pohodu
v interiéru
• dlouhá životnost
• nízké investiční náklady
– rychlá návratnost vložených
prostředků

Jednoduché použití
Aplikace termoizolačního antikondenzačního
nátěru MAXITHERM je velmi jednoduchá. Veškeré práce v interiéru zvládnete svépomocí. Natíráte pouze ty stěny domu, kterými uniká teplo
resp. na nichž se vyskytují plísně – většinou se
jedná o obvodové zdi. Natírat příčky není nutné.
Na zeď infikovanou plísněmi naneste nejprve
speciální fungicidní penetraci. Následně aplikujte na čistý, suchý, předem připravený podklad
malířským válečkem nebo štětkou v několika
vrstvách termoizolační antikondenzační nátěr MAXITHERM. Základní barva nátěru je bílá,
MAXITHERM je ale možné probarvit do více než
4000 různých odstínů.
Zajímavá je i jeho příznivá pořizovací cena. Investované prostředky se vám navíc vrátí v úsporách nákladů na vytápění.
Pro více informací
a zakoupení výrobku:

www.maxitherm.cz
tel.: 724 37 57 68
Recepty prima nápadů
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