Natírejte s rozumem –
uspofiíte na vytápûní
Termoizolaãní nátûr MAXITHERM fie‰í jiÏ fiadu let v mnoha ãesk˘ch domácnostech
nadmûrné úniky tepla i problémy s kondenzaãní vlhkostí. Právû na jeho antikondenzaãní
a protiplísÀov˘ efekt se v posledních letech soustfiedila vût‰ina pozornosti. MAXITHERM je
ale primárnû urãen k nátûrÛm fasád s cílem u‰etfiit náklady na vytápûní.
Na fasádû neplní pouze estetickou funkci,
tvofií „kabátek z barvy“, kter˘ dÛm krá‰lí
i hfieje souãasnû. A navíc je v del‰ím ãasovém horizontu úplnû zadarmo – náklady
na jeho pofiízení se vám vrátí v úsporách
na vytápûní.
MAXITHERM má jedineãnou schopnost
blokovat teplo a bránit jeho úniku ven
z objektu. Sklokeramické mikrokuliãky obsaÏené v nátûru zvy‰ují povrchovou teplotu zdí a zlep‰ují tepelnou pohodu v interiéru. Nátûr pÛsobí jako „tepelné
zrcadlo“, unikající sálavé teplo odráÏí
zpátky do místností. Jeho pouÏitím sníÏíte tepelné ztráty a v˘raznû uspofiíte náklady na vytápûní.
MAXITHERM vytváfií na fasádû 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

KOMERČNÍ PREZENTACE

V¯HODY MAXITHERMU

 Jednoduchá aplikace a snadná
údrÏba (omyvatelnost)
 V˘borná otûruvzdornost a nízká
‰pinivost
 Dlouhá Ïivotnost a odolnost vÛãi
povûtrnostním vlivÛm
 Pfiíznivé investiãní náklady, které
se vrátí v úsporách na vytápûní

NEMÒÎETE ZATEPLIT DÒM ZVENâÍ?
POUÎIJTE MAXITHERM V INTERIÉRU!

nátûru vytvofií nûkolikavrstevn˘ prody‰n˘
povlak tûchto kuliãek. Tento povlak je hydrofobní (vodoodpudiv˘) a sniÏováním vlhkosti zdiva sniÏuje i jeho tepelnou vodivost. MAXITHERM má jedineãné sloÏení
elastomerické báze, které umoÏÀuje rovnomûrné rozloÏení aktivních sklokeramick˘ch kuliãek v celé aplikaãní vrstvû. Nedochází k jejich shlukování ani k tvorbû
„hluch˘ch“ prázdn˘ch míst. Po vyschnutí
a vyzrání nátûru vzniká povrch zaji‰Èující
maximální funkãnost v oblasti reflexe a rychlé rozvedení tepla po povrchu zdiva. Sklokeramické mikrokuliãky poskytují sv˘m
ideálnû sférick˘m tvarem nejmen‰í povrch vzhledem
k svému objemu. Zvy‰ují tvrdost nátûru a tím jeho Ïivotnost a odolnost. V˘raznû brání
usazování prachu a neãistot.
MAXITHERMEM mÛÏete o‰etfiit celou fasádu, nebo pouze nejvíc exponované
ãásti rodinného domu, bytu ãi panelového
domu. Nemusíte se spokojit pouze s bílou
barvou, vybírat mÛÏete z dal‰ích témûfi
4000 rÛzn˘ch odstínÛ.

MAXITHERM V EXTERIÉRU

 V˘raznû sniÏuje náklady na vytápûní.
 Úãinnû chrání fasádu pfied UV záfiením
a povûtrnostními vlivy.
 Rovnomûrnû rozvádí teplo po povrchu
zdí, tím omezuje vznik defektÛ povrchové
úpravy na namáhan˘ch ãástech fasády –
v okolí oken a dvefií.
 ZabraÀuje
prÛniku vlhkosti do fasády, nátûr

je hyrofóbní. Souãasnû je prody‰n˘
a umoÏÀuje odvod vodní páry, sniÏuje tak
vlhkost zdiva a zvy‰uje jeho tepeln˘ odpor.
Více informací a zakoupení v˘robku:

www.maxitherm.cz

tel. 724 375 768

