Nepfiíjemné plísnû na zdech…
Termoizolaãní nátûr Maxitherm
Máte star‰í byt? A je tepl˘, such˘,
bez jakékoli plísnû nad okny a v rozích pokojÛ? Pak patfiíte k tûm ‰Èastn˘m. Pokud se vám na zdech plísnû
tvofií, máte s nejvût‰í pravdûpodobností problém s kondenzaãní vlhkostí. Trápí vás kondenzaãní vlhkost?
Potfiebujete se zbavit plísní? Vyzkou‰ejte snadné, úãinné a trvalé fie‰ení –
termoizolaãní antikondenzaãní nátûr
Maxitherm.

PLÍSNù V BYTECH
Kondenzace vlhkosti a následná tvorba
plísní na zdech je stále ãastûj‰ím problémem ãesk˘ch bytÛ. Vypl˘vá to ze zmûny
jejich uÏívání – podstatnû více se sprchujeme a koupeme, více pouÏíváme praãky
a myãky nádobí. V˘sledkem je vût‰í mnoÏství páry vyprodukované v bytû. Produkce
vlhkosti sama o sobû problémem b˘t nemusí. Problémem je ale to, kdyÏ nedovedeme vlhkost z bytu nebo domu odvést.

Pfiispívá k tomu i dnes populární revitalizace. Stará okna mûníme za nová, dokonale utûsnûná a uzavíráme domy do neprody‰né slupky kontaktní izolace.
U star‰ích bytÛ se tím dramaticky mûní cirkulace a v˘mûna vzduchu s venkovním
prostfiedím, dochází ke zv˘‰ení relativní
vnitfiní vlhkosti a odtud je jenom krÛãek
k její kondenzaci na zdech. Tam kde je vlhkost na zdi, tam se dfiíve nebo pozdûji
zaãnou tvofiit karcinogenní plísnû. A nepfiíjemn˘ problém je na svûtû.

ODSTRANùNÍ PLÍSNÍ
A ÚSPORA NÁKLADÒ
NA VYTÁPùNÍ
Pokud s plísnûmi nûjak˘ ãas bojujete, urãitû máte bohaté zku‰enosti s rÛzn˘mi
desinfekãními a fungicidními prostfiedky.
V‰echny samozfiejmû pomáhají. Jak jste
ale jistû sami zjistili, pouze na krátkou
dobu. Ony totiÏ „léãí“ pouze momentálnû
viditelnou ãást neduhu tj. plísnû na povrchu zdiva. NeodstraÀují v‰ak pfiíãinu problému tzn. dÛvody kondenzace. MoÏnost,
jak se zbavit plísní natrvalo snadn˘m,
rychl˘m a úãinn˘m zpÛsobem ale existuje
– termoizolaãní antikondenzaãní nátûr
Maxitherm.
Hlavním efektem aplikace termoizolaãního
nátûru Maxitherm je sníÏení tepeln˘ch
ztrát, zaji‰tûní tepelné pohody pfii vyuÏívaní vnitfiních prostorÛ budov a souãasnû
dosaÏení v˘razné úspory finanãních nákladÛ na vytápûní. Stále více zákazníkÛ
souãasnû úspû‰nû vyuÏívá „vedlej‰í efekt“
tohoto nátûru – antikondenzaãní a protiplísÀov˘ úãinek.

TERMOIZOLAâNÍ
ANTIKONDENZAâNÍ NÁTùR
Nejãastûj‰í pfiíãinou kondenzaãní vlhkosti
resp. plísní na zdivu jsou tepelné mosty. Typick˘mi místy jejich v˘skytu jsou rohy místností, spojnice zdí, pfieklady nad okny ãi
okenní ostûní. Aby likvidace plísní byla úspû‰ná a trvalá je nutné se tepeln˘ch mostÛ
zbavit. Pokud plísnû pouze postfiíkáte fungicidním prostfiedkem, tepelné mosty neodstraníte. Zeì bude stále vlhnout a plíseÀ
se bude opakovanû v krat‰ích ãi del‰ích
ãasov˘ch intervalech vracet.
Doporuãujeme proto pouÏít termoizolaãní
antikondenzaãní nátûr Maxitherm. Je prody‰n˘ a jak jiÏ z jeho názvu vypl˘vá má v˘-

razn˘ antikondenzaãní a protiplísÀov˘ úãinek. Rovnomûrnû rozkládá teplo po povrchu zdi a odstraÀuje zmiÀované tepelné
mosty. Pokud zmizí tepelné mosty, zmizí
vlhkost a s ní i karcinogenní plísnû. Maxitherm odstraÀuje pfiíãinu plesnivûní natrvalo a souãasnû dlouhodobû chrání zeì.

Maxitherm. Natíráte jako klasické barvy –
malífiskou ‰tûtkou nebo váleãkem. Mezi
jednotliv˘mi vrstvami doporuãujeme zachovat technologickou pfiestávku cca
12 hodin. Spotfieba nátûru v interiéru je

JEDNODUCHÉ POUÎITÍ
V pfiípadû, Ïe zatím váháte, máme pro vás
je‰tû jednu dobrou zprávu: Aplikace termoizolaãního antikondenzaãního nátûru

300 resp. 400 g na m2. Maxitherm pfied
aplikací promíchejte ale nefieìte – je distribuován ve finálním stavu. ·kála moÏn˘ch odstínÛ je velmi ‰iroká, kromû základní bílé lze vybírat z dal‰ích 2500
rÛzn˘ch barev.
Termoizolaãní antikondenzaãní nátûr
Maxitherm je úãinn˘m prostfiedkem pro
úsporu nákladÛ na vytápûní a velmi v˘znamn˘m pomocníkem v boji proti kondenzaãní vlhkosti a plísním na zdivu.
Maxitherm je velmi jednoduchá. Ve‰keré
práce v interiéru je moÏné provést svépomocí. Natíráte pouze ty stûny domu, kter˘mi uniká teplo resp. na nichÏ kondenzuje
vlhkost – vût‰inou se jedná o obvodové
zdi. Natírat pfiíãky není nutné. Doporuãuje
se na nû pouze 30 cm pfiesah nátûru. Na
zeì infikovanou plísnûmi naneste nejprve
speciální fungicidní penetraci urãenou
pod termoizolaãní nátûr, která zniãí spóry
a vlákna hub a plísní.
Následnû aplikujete na ãist˘, such˘, pfiedem pfiipraven˘ podklad v nûkolika vrstvách termoizolaãní antikondenzaãní nátûr

KOMERČNÍ PREZENTACE
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MAXITHERM –
V¯HODY NÁTùRU:

 OdstraÀuje pfiíãiny tvorby plísní
 SniÏuje náklady na vytápûní
 Zvy‰uje tepelnou pohodu
v interiéru
 Dlouhá Ïivotnost
 Nízké investiãní náklady – rychlá
návratnost vloÏen˘ch prostfiedkÛ
1 Plísnû pfied aplikací Maxithermu
2 TatáÏ zeì dva roky po aplikaci
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